
Аналітично - інформаційна довідка 

за результатами моніторингового дослідження 

щодо освітніх потреб педагогів Запорізької області 

 
Відповідно плану роботи КЗ «ЗОІППО» ЗОР на 2020 рік (п. 2.7.), на виконання 

наказу КЗ «ЗОІППО» ЗОР № 220 від 26.10.2020 «Про проведення внутрішнього 

моніторингового дослідження освітніх потреб педагогів Запорізької області» у термін з 

28.10 по 01.12. 2020 року проведено моніторингове дослідження освітніх потреб педагогів 

Запорізької області. 

Мета моніторингу вивчення освітніх потреб педагогічних працівників Запорізької 

області 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 усіх слухачів курсів ПК які 

відбувались у періоду дослідження. Анкета складається з 3 блоків: загальні статистичні 

питання загальна (7 питань), питання щодо мотивації навчання (10 питань), питання щодо 

змісту курсів (11 питань), також респондентам було запропоновано висловити свої 

пропозиції. Повний текст анкети наведено у Додатку 1. 

Форми 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». 

 

  



Аналіз результатів анкетування 

 

Загальна характеристика вибірки 

Кількість респондентів 2673 особи. Моніторингове дослідження базується на 

анонімних відповідях респондентів. Розподіл респондентів за назвою курсу навчання 

наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Кількісний склад респондентів за фахом 

Назва курсу за алфавітом 
Кількість 

осіб 

Відсоток 

від 

загальної 

кількості 

Учителі початкової школи 656 24,54 

Асистенти учителя, асистенти вихователя класів/груп з 

інклюзивною формою навчання 
315 11,78 

Учителі фізичної культури закладів освіти усіх типів 227 8,49 

Учителі англійської мови 162 6,06 

Учителі української мови та літератури 112 4,19 

Викладачі предметів професійно-теоретичної підготовки закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої 

освіти 

104 3,89 

Учителі інформатики 103 3,85 

Вихователі закладів дошкільної освіти 98 3,67 

Музичні керівники закладу дошкільної освіти 69 2,58 

Вихователі та інструктори з фізичної культури закладів 

дошкільної освіти 
51 1,91 

Учителі математики 49 1,83 

Заступники директорів закладів освіти всіх типів 47 1,76 

Практичні психологи 45 1,68 

Учителі історії та правознавства 43 1,61 

Вихователі закладів освіти інтернатного типу 35 1,31 

Заступники директорів закладів освіти всіх типів (стаж роботи 

більше 2 років) 
35 1,31 

Педагогічні працівники закладів позашкільної освіти 35 1,31 

Вихователі груп подовженого дня 34 1,27 

Педагогічні працівники закладів освіти з інклюзивною формою 

навчання 
34 1,27 

Учителі навчального курсу "Мистецтво" 34 1,27 

Учителі біології та екології 32 1,20 

Учителі російської мови, літератури та зарубіжної літератури 30 1,12 

Вихователі-методисти закладу дошкільної освіти 29 1,08 

Педагоги-організатори, класні керівники закладів освіти усіх 

типів 
28 1,05 

Учителі фізики та астрономії 25 0,94 

Директори закладів освіти всіх типів 24 0,90 

Керівники (директори, заступники), методисти, завідувачі 

відділами закладів позашкільної освіти 
21 0,79 

Учителі географії 21 0,79 

Методисти, керівники методичних служб 20 0,75 

Вихователі закладів освіти інтернатного типу (Вихователі 14 0,52 



загальноосвітнього санаторного закладу освіти) 

Соціальні педагоги 12 0,45 

Учителі німецької мови 12 0,45 

Учителі трудового навчання та курсу "Технології" 12 0,45 

Учителі хімії 11 0,41 

Учителі основ здоров’я 10 0,37 

Керівники гуртків закладів загальної середньої освіти 9 0,34 

Педагогічні працівники закладів професійної (професійно-

технічної) освіти, коледжів (Майстри виробничого навчання) 
7 0,26 

Педагогічні працівники закладів дошкільної освіти з 

інклюзивною формою навчання 
6 0,22 

Педагогічні працівники закладів професійної (професійно-

технічної) освіти, фахової передвищої освіти (Методисти, старші 

майстри, вихователі гуртожитку) 

6 0,22 

Учителі музики 6 0,22 

Учителі музичного мистецтва 6 0,22 

Учителі образотворчого мистецтва 6 0,22 

Учителі предмета "Захист України" 6 0,22 

Вихователі закладів дошкільної освіти компенсуючого типу 5 0,19 

Завідувачі /директори закладів дошкільної освіти 5 0,19 

Бібліотекарі закладів освіти усіх типів 4 0,15 

Вихователі груп раннього віку закладу дошкільної освіти 4 0,15 

Заступники директорів з виховної роботи закладів освіти усіх 

типів 
4 0,15 

Інструктори з лікувальної фізичної культури закладів освіти з 

інклюзивною формою навчання та закладів освіти всіх типів 
4 0,15 

Керівники гуртків закладів дошкільної освіти 2 0,07 

Заступники директорів з виховної роботи закладів освіти усіх 

типів (стаж роботи менше 2 років) 
1 0,04 

Всього: 2673 100 

 

Розподіл респондентів за віковим показником наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Кількісний склад респондентів (розподіл за віковими групами)  

 

 

Питання щодо мотивації навчання 

Більшість респондентів зазначили, що мотиватором для навчання для них є власне 

бажання професійного розвитку та потреба у самовдосконаленні, цю відповідь обрали 

2345 осіб (87,73%), другу позицію займає необхідність для проходження атестації 1200 

осіб (44,89%), необхідність відповідно до вимог освітнього законодавства обрали 1085 

(40,59%). Рис. 1. 

 

Вік респондентів Кількість, осіб Кількість, % 

До 25 років  261 9,8 

Від 30 до 39 років 752 28,1 

Від 40 до 49 років 763 28,5 

Від 50 до 59 років 691 25,9 

Понад 60 років 206 7,7 

Всього: 2673 100 



 
 

Рис. 1. Відсоток відповідей респондентів, щодо мотивації навчання 

 

Серед інших відповідей були: зацікавити дітей займатися предметом, підвищення 

заробітної плати, любов до навчання, бажання узнавати щось нове, моральна та духовна 

відповідальність за освітній процес, бажання кардинально змінити систему освіти. 

На питання 2. Як і де ви обираєте програми підвищення кваліфікації? Більшість 

респондентів обрали відповідь шукаю самостійно 1450 осіб (54,25%), за рекомендаціями 

методистів та консультантів 1372 осіб (51,33%), але майже така сама кількість 1353 особи 

(50,62%) обрала відповідь чекаю чергове підвищення кваліфікації в Запорізькому ОІППО, 

1143 особи (42,76%), обирають програми за вказівкою керівника закладу, 1127 осіб 

(42,16%) обирають програми з листів-запрошень, які надходять на електронну пошту, 499 

осіб (18,67%) обирають програми за рекомендаціями знайомих, 179 (6,7%). Рис. 2 

 

 
 

Рис. 2. Відсоток відповідей респондентів щодо того як вони обирають програми 

підвищення кваліфікації  

 

На 3 питання щодо форм підвищення кваліфікації, які найбільше цікавлять 

респондентів відповіді розподілились таким чином: тренінги обрали 2074 осіб (77,59%), 

майстер-класи – 2021 осіб (75,61%), курси підвищення кваліфікації – 1813 (67,83%), 

вебінари –1630 (60,98%), самоосвіту обрали 1198 осіб (44,82%), конференції – 738 осіб 

(27,61%), стажування – 418(15,64%). рис. 3. 
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Рис. 3 Відсоток відповідей респондентів щодо форм підвищення кваліфікації 

 

На питання 4 на що ви звертаєте увагу під час вибору програм підвищення 

кваліфікації респонденти обрали: цікавість матеріалу – 2096 осіб (78,41%), відповідність 

спеціальності – 1775 осіб (66,40%), наявність ліцензії у провайдера освітніх послуг – 1513 

осіб (56,60%), відповідність напряму підвищення кваліфікації законодавству (постанові 

№800)– 1345 осіб (50,32%), кількість годин за програмою навчання–1098 осіб (41,08%), 

навчання у відомих викладачів/тренерів – 1074(40,18%), на вартість послуги – 792 

(29,63%), "легкість" проходження курсів –287 (10,47%). Рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Відсоток відповідей респондентів щодо вибору програм підвищення 

кваліфікації 

 

Більш ефективним і корисним для себе навчанням респонденти обрали: офлайнове 

(традиційне аудиторне) – 886 осіб(33,1%), онлайнове (на вебплатформах в реальному 

часі) – 259 осіб (9,7%), дистанційне (записані курси на освітніх ресурсах без реальних 

викладачів) – 382 особи (14,2%), змішане (очно-дистанційне) – 1146 осіб (42,9%).  

Відповіді щодо типів онлайнового навчання, які більш прийнятні для респондентів 

розподілились наступним чином: обидва прийнятні – 1309 осіб (49%), асинхронний 

(записані курси доступні в будь-який час) – 961(36%), синхронний (в реальному часі з 

викладачем) – 364 осіб (13,6%), обидва неприйнятні 39 (1,5%).  
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З запропонованих в анкеті вебплатформ респонденти обрали, ті на яких їм 

зручніше підвищувати кваліфікацію. До першої п’ятірки увійшли: Zoom – 2272 особи 

(85,00%), Google Meet – 1395 (52,19%), Skype – 866 (32,40%), Microsoft Teams – 224 

(8,38%), Google Hangouts – 209 (7,82%). Рис. 5.  

 

 
Рис. 5 Відсоток відповідей респондентів щодо вебплатформ, на яких, зручніше 

підвищувати кваліфікацію  

 

Респонденти оцінили свій рівень володіння ІТ-технологіями, який дозволяє їм 

долучатися до онлайн освіти наступним чином: для 1424 осіб (53,3%) існують певні 

обмеження з огляду на недосконалість особистих комп'ютерних навичок, вважають, що 

володіють повною мірою 1110 осіб (41,5%), рівень володіння не дозволяє якісно 

навчатися – 88 особам (3,3%), не має значення для 51(1,9%). рис. 8. 

У своїх відповідях 2559 (95,7%) респондента зазначили, що використовують 

онлайн ресурси для самостійного підвищення кваліфікації, та 114(4,3%) – ні. 

Відповіді респондентів щодо очікувань від курсів підвищення кваліфікації 

показали, високий відсоток бажання ознайомлення з новими педагогічними технологіями 

обрали 2392 осіб (89,49%), бажання бути в курсі сучасних тенденцій в освіті – 2164 особи 

(80,96%), отримання інформації про оновлений зміст навчального предмета – 1919 осіб 

(71,79%), усвідомлення своїх професійних потреб і можливостей – 1388 (51,93%), нових 

знайомств та спілкування з колегами – 1098 осіб (41,08%), тільки формально документ 

про підвищення кваліфікації – 133 (4,98%). Рис. 6. 
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Рис. 6. Відсоток відповідей респондентів щодо очікувань від курсів підвищення 

кваліфікації  

 

Найбільш бажано, цікаво і потрібно респондентам отримати на курсах підвищення 

кваліфікації матеріали, щодо особистого розвитку – 1958 осіб (73,25%), проведення уроків 

(занять, заходів) – 1867 осіб (69,85%), планування уроків (занять, заходів) – 1411 осіб 

(52,79%), аналізування уроків (занять, заходів) – 1197 осіб (44,78%), роботи з батьками 

1088 осіб (40,70%), планування методичної роботи 879 осіб (32,88%), проведення 

методичної роботи 858 осіб (32,10%), проведення виховної роботи –768 осіб (28,73%), 

планування виховної роботи 663 осіб (24,80%, аналізування методичної роботи 627 осіб 

(23,46%), аналізування виховної роботи 465 осіб (17,40%). Рис. 7. 

 

 
Рис. 7 Відсоток відповідей респондентів щодо матеріалу на курсах підвищення 

кваліфікації  

 

Теми та питання, які респонденти хотіли б розглянути на курсах підвищення 

кваліфікації: сучасні педагогічні технології – 1952 осіб (73,03%), інноваційні проєкти в 

освіті – 1730 (64,72%), ІКТ в предметній галузі – 1384 (51,78%), інклюзивне навчання –

1177 осіб (44,03%), методика навчання з фаху – 1208 45,19%, зміст шкільної освіти в 

рамках НУШ – 1075 (40,22%), сучасні наукові теорії з розвитку предметної галузі 871 

(32,59%), особливості навчання та виховання - 845 осіб (31,61%). Рис. 8. 
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Рис. 8. Відсоток респондентів щодо тем та питань, які вони хотіли б розглянути на 

курсах. 

 

Психологічні теми та питання, які респонденти виявили бажання розглянути на 

курсах: психологія спілкування та взаємодії – 1828 осіб (68,39%), профілактика та 

діагностика емоційного вигорання –1468 (54,92%), психологія професійного розвитку – 

1469 осіб (54,96%), особливості психофізіологічного розвитку дітей – 1337 осіб (50,02%), 

сучасні психологічні засади педагогічної діяльності – 1159 (43,36%). Рис. 9. 

 

 
 

Рис. 9. Відсоток відповідей респондентів щодо психологічних тем та питань, які 

вони хотіли б розглянути на курсах 

 

Фахові теми та питання, які респонденти хотіли б розглянути на курсах: 

застосування інноваційних технологій навчання з предмета – 1979 осіб (74,04%), 

застосування різних прийомів формувального, поточного і підсумкового оцінювань 

навчальних досягнень учнів – 1419 осіб (53,09%), врахування індивідуальних 

особливостей учнів при плануванні роботи – 1293 осіб (48,37%), моніторинг власної 

педагогічної діяльності відповідно до визначених критеріїв оцінювання – 978 (36,59%), 

оновлення Державного стандарту освіти та типових освітніх програм – 972 осіб (36,36%), 

стан сучасних наукових досліджень за фахом – 878 осіб (32,85%), критичне оцінювання 

надійності інформаційних джерел – 781 особа (29,22%), юридичні та етичні вимоги щодо 
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використання інформаційно - комунікаційних та цифрових технологій у педагогічній 

діяльності – 678 осіб (25,36%). Рис. 10. 

 

 
 

Рис. 10. Відсоток респондентів щодо фахових тем та питань, які вони хотіли б 

розглянути на курсах. 

 

Для забезпечення власного професійного розвитку респонденти визначили за 

необхідне для себе знання з про: особливості професійного розвитку –1762 осіб (65,92%), 

технології ефективного управління часом – 1510 осіб (56,49%), особливості розвитку 

синдрому професійного вигорання – 1066 осіб (39,88%), особливості професійної 

адаптації – 892 осіб (33,37%), особливості перебігу кризи професійного розвитку – 697 

осіб (26,08%), особливості профілактики розвитку професійних деформацій та деструкцій 

– 690 осіб (25,81%). Рис. 11. 
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Рис. 11. Відсотки відповідей респондентів про знання, які необхідні їм для 

забезпечення власного професійного розвитку. 

 

Респонденти визначили категорії дітей з якими у них є труднощі в роботі: діти з 

проблемною поведінкою – 1635 осіб (61,17%), діти з особливостями психофізичного 

розвитку – 1036 осіб (38,76%), учні з низькою академічною успішністю (поточні 

незадовільні оцінки, низькі бали за результатами навчання) – 713 осіб (26,67%), учні, які 

живуть в несприятливих соціальних умовах, з малозабезпечених сімей, з неповних сімей – 

550 осіб (20,58%), навчання за індивідуальними програмами – 424 особи (15,86%), при 

роботі з обдарованими дітьми 202 особи (7,56%), учні з високим рівнем освітніх 

здібностей і потреб (висока академічна успішність) – 105 осіб (3,93%). Рис. 12. 

 

 
Рис. 12. Відсоток відповідей респондентів щодо категорій дітей, з якими у них є 

труднощі під час. 
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Під час анкетування респонденти визначили види та методи організації навчальних 

занять на курсах підвищення кваліфікації, які вони вважають найбільш ефективними для 

себе особисто. Було запропоновано обрати 3 із запропонованих варіантів, яким 

респонденти надають перевагу: практичне завдання обрали 1541 осіб (57,65%), наочність 

(аудіо, відео, презентації, посібники, тощо) – 1429 осіб (53,46%), тренувальні вправи –862 

осіб (32,25%), моделювання ситуації – 856 осіб (32,02%), робота в парах, у підгрупах – 834 

осіб (31,20%), активізуючі ігри, вправи, руханки -783 особи (29,29%), дискусії – 744 осіб 

(27,83%), роботу з джерелами інформації (посібниками, журналами, електронними 

ресурсами) – 742 особи (27,76%), мотиваційні вправи – 730 осіб (27,31%), проблемна 

ситуація –718 осіб (26,86%), ділова – рольова гра 616 осіб (23,05%), мозковий штурм – 584 

осіб (21,85%), проєктне навчання – 532 осіб (19,90%), полілог – 84 осіб (3,14%). Рис. 13. 

 

 
 

Рис. 13. Кількість відповідей респондентів щодо видів та методів організації 

навчальних занять на курсах підвищення кваліфікації. 

 

Напрями підвищення кваліфікації, які респонденти визначили, як найцікавіші для 

себе: розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових 

методик, технологій) – 1974 осіб (73,85%), використання інформаційно-комунікативних та 

цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, 

інформаційну та кібернетичну безпеку – 1587 осіб(59,37%), формування ключових 

компетентностей – 1344 осіб (50,28%), психолого -фізіологічні особливості здобувачів 

освіти певного віку – 1193 осіб (44,63%), створення безпечного та інклюзивного 

освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення 

додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами – 

1159 осіб (43,36%), мовленнєва компетентність – 984 осіб (36,81%), формування 

професійних компетентностей галузевого спрямування, ознайомлення з вимогами до рівня 
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підвищення кваліфікації найбільш ефективні 



кваліфікації працівників за відповідними професіями (для працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти) – 608 осіб (22,75%), розвиток управлінської 

компетентності (для керівників закладів освіти, установ та їх заступників) – 420 осіб 

(15,71%), основи андрагогіки 314 осіб 11,75%. Рис. 14 

 

 
 

Рис. 14. Відсоток відповідей респондентів щодо найцікавіших напрямів 

підвищення кваліфікації. 

 

Необхідними темами на курсах підвищення кваліфікації респонденти визначили: 

сучасні технології навчання – 1842 осіб (68,91%), інклюзивна освіта – 1373 осіб (51,37%), 

спецкурс "ІКТ в предметній галузі" – 1347 осіб (50,39%), Сучасна методика викладання 

навчальної дисципліни (Методична підготовка) – 1253 осіб (46,88%), Нормативно-правове 

забезпечення освіти – 1120 осіб (41,90%), вікова та педагогічна психологія – 1105 осіб 

(41,34%), спецкурс фаховий – 1057 осіб (39,54%), Теорія та методика виховання – 793 осіб 

(29,67%), сучасний стан розвитку наукової дисципліни (предметно-наукова підготовка) – 

473 осіб (17,70%), Педагогічна / управлінська практика 449 (16,80%), основи БЖД, 

цивільної оборони та охорони праці в галузі – 400 осіб, (14,96%). Рис. 15. 
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Рис. 15. Відсоток відповідей респондентів щодо тем на курсах підвищення 

кваліфікації, які вони визначили необхідними 

 

Розподіл відповідей респондентів за назвою курсу щодо тем, які вони визначили 

необхідними. Рис. 16. 

 

 
Рис. 16 Відсоток відповідей респондентів щодо тем на курсах підвищення 

кваліфікації, які вони визначили необхідними 
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Рис. 17 Відсоток відповідей респондентів щодо тем на курсах підвищення 

кваліфікації, які вони визначили необхідними 

 

 
 

Рис. 18 Відсоток відповідей респондентів щодо тем на курсах підвищення 

кваліфікації, які вони визначили необхідними 
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76,07%

Інше:

Основи БЖД, цивільної оборони та …

Педагогічна / управлінська практика

Сучасний стан розвитку наукової …

Теорія та методика виховання

Спецкурс фаховий

Вікова та педагогічна психологія

Нормативно-правове забезпечення …

Спецкурс "ІКТ в предметній галузі"

Сучасна методика викладання …

Інклюзивна освіта

Сучасні технології навчання

Учителі початкової школи



 
 

Рис. 19 Відсоток відповідей респондентів щодо тем на курсах підвищення 

кваліфікації, які вони визначили необхідними 

 

 
 

Рис. 20. Відсоток відповідей респондентів щодо тем на курсах підвищення 

кваліфікації, які вони визначили необхідними 
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10,49%
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20,37%

32,72%

38,89%

43,21%

44,44%

45,68%

53,09%

56,17%
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Інше:

Основи БЖД, цивільної оборони та …

Педагогічна / управлінська практика

Сучасний стан розвитку наукової …

Теорія та методика виховання

Нормативно-правове забезпечення освіти

Спецкурс фаховий

Вікова та педагогічна психологія

Інклюзивна освіта

Сучасна методика викладання …

Спецкурс "ІКТ в предметній галузі"

Сучасні технології навчання

Учителі англійської мови

4,85%

12,62%

18,45%

18,45%

26,21%

37,86%

38,83%

40,78%

47,57%

50,49%

57,28%

64,08%

Інше:

Основи БЖД, цивільної оборони та охорони …

Сучасний стан розвитку наукової дисципліни …

Педагогічна / управлінська практика

Теорія та методика виховання

Спецкурс фаховий

Нормативно-правове забезпечення освіти

Вікова та педагогічна психологія

Спецкурс "ІКТ в предметній галузі"

Інклюзивна освіта

Сучасна методика викладання навчальної …

Сучасні технології навчання

Учителі інформатики



 
 

Рис. 21. Відсоток відповідей респондентів щодо тем на курсах підвищення 

кваліфікації, які вони визначили необхідними 

 

 
Рис. 22. Відсоток відповідей респондентів щодо тем на курсах підвищення 

кваліфікації, які вони визначили необхідними 
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Сучасний стан розвитку наукової …

Основи БЖД, цивільної оборони …

Педагогічна / управлінська практика

Сучасна методика викладання …

Спецкурс фаховий

Теорія та методика виховання

Нормативно-правове забезпечення …

Спецкурс "ІКТ в предметній галузі"

Вікова та педагогічна психологія

Сучасні технології навчання

Інклюзивна освіта

Асистенти учителя, асистенти вихователя класів/груп з 

інклюзивною формою навчання

3,70%

6,17%

6,17%

8,64%

23,46%

34,57%

45,68%

46,91%

50,62%

51,85%

65,43%

72,84%

Основи БЖД, цивільної оборони та …

Педагогічна / управлінська практика

Інше:

Сучасний стан розвитку наукової …

Нормативно-правове забезпечення освіти

Сучасна методика викладання …

Інклюзивна освіта

Теорія та методика виховання

Вікова та педагогічна психологія

Спецкурс "ІКТ в предметній галузі"

Спецкурс фаховий

Сучасні технології навчання

Вчителі музичної культури



 
 

Рис. 23. Відсоток відповідей респондентів щодо тем на курсах підвищення 

кваліфікації, які вони визначили необхідними 

 

 
 

Рис. 24. Відсоток відповідей респондентів щодо тем на курсах підвищення 

кваліфікації, які вони визначили необхідними 
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Педагогічна / управлінська практика

Основи БЖД, цивільної оборони та охорони …

Інше:

Сучасний стан розвитку наукової дисципліни …

Спецкурс "ІКТ в предметній галузі"

Нормативно-правове забезпечення освіти

Теорія та методика виховання

Вікова та педагогічна психологія

Інклюзивна освіта

Сучасна методика викладання навчальної …

Спецкурс фаховий

Сучасні технології навчання

Вихователі та інструктори з фізичної культури закладів 

дошкільної освіти
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12,77%
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46,81%
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61,70%

65,96%

65,96%

Теорія та методика виховання

Інше:

Сучасний стан розвитку наукової дисципліни …

Вікова та педагогічна психологія

Основи БЖД, цивільної оборони та охорони …

Спецкурс фаховий

Інклюзивна освіта

Сучасна методика викладання навчальної …

Нормативно-правове забезпечення освіти

Спецкурс "ІКТ в предметній галузі"

Сучасні технології навчання

Педагогічна / управлінська практика

Заступники директорів закладів освіти всіх типів



 
 

Рис. 25. Відсоток відповідей респондентів щодо тем на курсах підвищення 

кваліфікації, які вони визначили необхідними 

 

 
 

Рис. 26. Відсоток відповідей респондентів щодо тем на курсах підвищення 

кваліфікації, які вони визначили необхідними 

 

Респонденти визначили форми проведення контрольних заходів, які є найбільш 

догідним для них: вихідне тестування обрали 1806 осіб (67,56%), виконання залікових 

робіт – 1417 осіб (53,01%), виконання групового проекту– 699 осіб (26,15%), виконання 

індивідуального проєкту – 586 осіб (21,92%), представлення власного досвіду – 523 

(19,57%), Написання курсової роботи/реферату – 500 осіб (18,71%). Рис. 27. 
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Основи БЖД, цивільної оборони та охорони …

Педагогічна / управлінська практика
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Сучасний стан розвитку наукової …

Сучасна методика викладання навчальної …

Теорія та методика виховання

Нормативно-правове забезпечення освіти

Сучасні технології навчання

Спецкурс "ІКТ в предметній галузі"

Спецкурс фаховий

Інклюзивна освіта

Вікова та педагогічна психологія

Практичні психологи
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11,63%

18,60%

32,56%

34,88%

34,88%

37,21%

41,86%

58,14%

58,14%

65,12%

67,44%

Педагогічна / управлінська практика

Інше:

Основи БЖД, цивільної оборони та охорони …

Теорія та методика виховання

Інклюзивна освіта

Сучасний стан розвитку наукової дисципліни …

Спецкурс фаховий

Вікова та педагогічна психологія

Нормативно-правове забезпечення освіти

Сучасна методика викладання навчальної …

Спецкурс "ІКТ в предметній галузі"

Сучасні технології навчання

Учителі історії та правознавства



 

 
Рис. 27. Відсоток відповідей респондентів щодо проведення контрольних заходів. 

 

Пропозиції та зауваження слухачів 

Слухачам було запропоновано висловити пропозиції щодо підвищення якості 

організації та змісту проведення курсів підвищення кваліфікації за фахом респондентів. 

Респонденти надали наступні пропозиції: 

-  удосконалити такий вид роботи як спілкування в форумі, або взагалі його 

замінити іншим видом роботи; 

- збільшити об’єм практичних занять та надати можливість для обміну передовим 

педагогічним досвідом;  

- зменшити кількість завдань та залікових робіт; 

- збільшити кількість курсів ІКТ 

-  збільшення кількості практичних занять, збільшення кількості занять із методики 

викладання предметів; 

- надати матеріал по плануванню уроків і методичних рекомендацій; 

- надати більше можливості для обговорення тем; 

- показати можливості роботи з сучасними платформами для дистанційного 

навчання;  

- надати більше практичного сучасного матеріалу за фахом; 

- надати більше прикладів сучасних методик (практичний аспект); 

- надати більше часу на виконання залікових робіт; 

-  надати вчителям-слухачам курсів підготовлені тести з історії та правознавства по 

темах за таксономією Блума, щоб мати можливість самостійно їх опрацювати та скласти 

тестові завдання для дітей різного рівня підготовки. Це була б реальна практична 

допомога вчителям-практикам; 

- бажано залікові роботи проводити в формі тестів, так як було на Едері; 

- використовувати більше цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи 

електронне навчання; 

- використовувати зручні платформи; 

- використовувати у тестах запитання за змістом презентацій; 

- впровадити групові форми роботи; 

- враховувати освітні потреби учасників курсів, пам'ятати про те, що доба має лише 

24 години; 

- перед початком навчання, перш за все, ознайомити учасників з онлайн 

платформою, де розміщений курс;  
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18,71%

19,57%

21,92%

26,15%

53,01%

67,56%

Інше:

Написання курсової роботи/реферату

Представлення власного досвіду

Виконання індивідуального проекту

Виконання групового проекту

Виконання залікових робіт

Вихідне тестування

Відповіді респондентів щодо видів проведення контрольних 

заходів, які їм підходять.



- перенести курс на більш зручну і практичну платформу, наприклад Google 

Classroom, вона набагато простіша у використанні, має сучасний інтерфейс, і вчителі 

тільки покращать свої навички роботи з цією платформою і, як наслідок, зможуть 

використовувати у власній педагогічній практиці більш впевнено;  

- враховувати, що особливо в період дистанційного навчання + курси, вчителю 

доводиться проводити за монітором комп'ютера по 12-15 годин на добу;  

- не перевантажувати той чи інший курс 10+ посиланнями, реально найбільш 

прийнятним є два чи три посилання дійсно з цікавим і практичним матеріалом;  

- надавати інформацію лекцій у вигляді інфографіки. 

 

Слова подяки респондентів: 

- Дуже задоволена, що потрапила на тренінг. Юлія Володимирівна - класний 

куратор, з нею приємно було працювати і спілкуватися . Велика подяка за Інтернет 

посилання, щодо курсу. Знайшла для себе багато нового та цікавого матеріалу. Буду 

користуватися під час роботи. Дякую за знання! 

- Сибіль О.І. - чудова людина, розумна, з почуттям гумору, талановита. Викладачі 

толерантні! 

- Красно дякую Юрію Івановичу Олійнику за змістовний та цікавий тренінг. 

Хотілось би навчатись та працювати частіше!  

- Висловити величезну подяку з преміями керівникам фахових курсів за плідну 

творчу, толерантну роботу. Будьте здорові! 

- Дякую за все корисне, чому навчилася на курсах, особливо Бабко Т.М. за 

змістовне пояснення матеріалу та прекрасний коментар, Сокол І.М. за її відео, як створити 

квест, за її неоціненну допомогу навіть в 11 год ночі, Мінаковій Г.В., Гребінь С.М., Барліт 

О.О., Авдєєвій С.О, Лукачевичу А.Ф. за його методичну підтримку і допомогу, Лісіцину 

В.В., кращому куратору у світі, який мене ще навчив робити презентації в новому 

форматі, Сотник Т.В. за її пояснення таксономії Блума, Корицькій Г. за її методичну 

допомогу і всім, всім, всім! Спасибі Вам усім за Вашу роботу, це були курси зовсім 

іншого, сучасного формату, спасибі Вам за терпіння і доброту! 

- Найщиріші, найтепліші відгуки про викладачів: спасибі вам за творчий підхід до 

справи і любов до предмета й до слухачів. Дуже багато цікавої та корисної інформації. 

Бажаю усьому колективу КЗ «ЗОІППО» ЗОР творчої наснаги, оптимізму, успіхів в 

професійній діяльності! 

 

 

Завідувач 

обласного науково-методичного 

центру моніторингових досліджень 

якості освіти Р.Я. Шумада 

  

Методист 

обласного науково-методичного 

центру моніторингових досліджень 

якості освіти Победінська О.Ю.  

 

  



Додаток 1 

Запитання анкети моніторингового дослідження 

потреб в освітніх послугах для слухачів КЗ "ЗОІППО" ЗОР 
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: (*Обов’язкове поле) 

1. 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 

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 

на навчання у відомих викладачів/тренерів 

на вартість послуги 

на відповідність спеціальності 

Інше: 

5. Яке навчанням є більш ефективним і корисним для Вас? * 

оффлайнове (традиційне аудиторне) 

онлайнове (на веб-платформах в реальному часі) 

дистанційне (записані курси на освітніх ресурсах без реальних викладачів) 

змішане (очно-дистанційне) 

6. Який з типів онлайнового навчання більш прийнятний для Вас? * 

синхроний (в реальному часі з викладачем) 

асинхроний (записані курси доступні в будь-який час) 

обидва прийнятні 

обидва неприйнятні 

7. На яких веб-платформах Вам зручніше підвищувати кваліфікацію? (Оберіть усі можливі 

варіанти) * 



Apache OpenMeetings 

eTutorium 

Microsoft Teams 

Google Meet 

Варіант 5 

GoToMeeting 

FreeConferenceCall.com 

Mind 

MyOwnConference 

Skype 

Cisco Webex 

UberConference 

Zoho Meeting 

Zoom 

Інше: 

8. Наскільки ваш рівень володіння ІТ-технологіями дозволяє вам долучатися до онлайн 

освіти? * 

(Наприклад, уміння працювати в програмному середовищі для організації навчання 

використовувати хмарні технології, мультимедійні засоби, автоматичну фільтрацію за 

рейтингом знань, інтерактивність, спільну роботу в Інтернеті): 

у повній мірі 

існують певні обмеження з огляду на недосконалість моїх комп'ютерних навичок 

не дозволяє якісно навчатися 

це не має значення для мене 

9. Чи використовуєте ви онлайн ресурси для самостійного підвищення кваліфікації: * 

так 

ні 

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: 

2. Питання щодо змісту курсів 

11. Який матеріал на курсах підвищення кваліфікації Вам найбільш потрібен та 

цікавий?(Оберіть усі можливі варіанти): * 

планування уроків (занять, заходів) 

проведення уроків (занять, заходів) 

аналізування уроків (занять, заходів) 

планування виховної роботи 

проведення виховної роботи 

аналізування виховної роботи 

планування методичної роботи 

проведення методичної роботи 

аналізування методичної роботи 

робота з батьками 

особистий розвиток 

Інше: 

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

(Оберіть усі можливі варіанти) : * 

зміст шкільної освіти в рамках НУШ 

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: 

13. 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: 

14. 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: 

15. 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: 

16. 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 

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 

Інше: 

17. 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 

Інше: 



18. 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: 

19. 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 

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: 

20. 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: 

21. 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: 

3. Загальні статистичні питання 

22. Тип закладу освіти, де ви працюєте * 

23. Оберіть назву курсу, за яким ви проходите навчання * 

24. Укажіть тип місцевості, де ви проживаєте * 

25. Ваш вік: * 

до 25 років 

30-39 років 

40-49 років 

50-59 років 

60 і більше 

26. Ваша стать * 

жіноча 

чоловіча 

27. 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 

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

проведення курсів підвищення кваліфікації за вашим фахом: 

 

 


