
Інформаційно-аналітичний звіт
за результатами моніторингового дослідження якості проведення тренінгів
відповідно до Концепції «Нова українська школа» (серпень-жовтень 2022)

Відповідно до плану роботи комунального закладу «Запорізький обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (далі –
Інститут) на 2022 рік у серпні-жовтні 2022 року було здійснено моніторингове
дослідження щодо якості проведення тренінгів НУШ фахівцями Інституту
(наказ № 132 від 15.08.2022 "Про проведення моніторингового дослідження
якості проведення тренінгів відповідно до Концепції «Нова українська школа»")
у формі соціологічного опитування.

Вищезазначене дослідження проводилося з метою вивчення якості
проведення тренінгів відповідно до Концепції «Нова українська школа».

Респонденти: педагогічні працівники-учасників тренінгів НУШ, які
проходили навчання в період серпень-жовтень 2022 року.

Інструментарій дослідження: анкета складається з 18 питань, повний
текст анкети наведено в 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 здійснювалося в електронному форматі за допомогою веб
сервісу Google Forms, який дозволяє зробити опитувальник доступним у
будь-який час та надання відповідей з будь-якого місця. Посилання для
заповнення анкети було розміщено на платформі дистанційного навчання
Інституту.

Для забезпечення об’єктивності відповідей анкетування проводилося
анонімно. Анкети містили відкриті та закриті запитання (деякі з них
передбачали можливість запропонувати свій варіант відповіді).

Підготували:

Методист ОНМЦ моніторингових
досліджень якості освіти Евеліна ЛУК'ЯНЧУК

Методист навчально-методичного центру Світлана ФОКША



Аналіз результатів анкетування

Анкета налічувала 18 запитань, які можна об'єднати в п’ять блоків:

загальний блок, загальне враження від тренінгів, підвищення рівня

інформованості з питань і тем програми тренінгів, використання результатів

тренінгу в освітньому процесі, перспективи планування підвищення

професійної кваліфікації. На початку анкет була розміщена інформація про мету

та завдання, в межах якого проводиться опитування.

І. Загальний блок

В опитуванні взяли участь 733 педагогічні працівники Запорізької області,

які проходили тренінги НУШ у серпні-жовтні 2022 року.

Майже половина опитаних слухачів мешкають у м.Запоріжжя (51,84%), у

містах обласного або районного значення (23,47%), п’ята частина учасників (19,

92%) - з сільської місцевості, решта - з селищ міського типу (4,77%).



Серед опитаних вчителів Запорізької області більшість становлять жінки

(91,68%), решта - чоловіки (8,33%).

За даними анкетування більшість опитаних є вчителями базової середньої

школи (70,26%), заступники директорів, директори закладів загальної середньої

освіти (далі - ЗЗСО) та вчителі початкової школи становлять п’яту частину

респондентів (13,91% і 11,32% відповідно), невелика кількість вихователів груп

продовженого дня (4,50%).



Більшість опитаних досвідчені педагоги зі стажем понад 10 років

(74,77%) Майже така ж частина й керівників закладів загальної середньої освіти

(70,89%).

ІІ. Загальне враження від тренінгів

Щоб педагоги висловили власну думку щодо організації й проведення

тренінгів НУШ, ми попросили їх поставити оцінку за 5 бальною шкалою, де 5 -

найвища, 1 - найнижча. Майже всі опитані високо оцінили й вирішення

організаційних питань, і зміст навчального матеріалу, і психологічний комфорт,

і спілкування з куратором. Середній бал, який зазначили респонденти, дорівнює

4,81. Це дозволяє зробити висновок, що загалом педагоги високо оцінили

організаційно-методичну роботу викладачів Інституту.



Учасники опитування позитивно висловилися стосовно професійної

змістовності тренінгів НУШ. Очікування педагогів області підтвердилися

майже стовідсотково (достатньою мірою 28,14% та повністю 68,31%). Зовсім

незначний відсоток респондентів не задоволені наповнюваністю освітніх

тренінгів НУШ (частково 2,73% та 0,12% зовсім не відповідає).

82,05% респондентів зазначили узгодженість між контентом і тривалістю

тренінгів НУШ, 16,44% визначили, що часу на опрацювання матеріалу частково

вистачало, 1,37% не змогли визначитися з відповіддю, 0,14% зовсім не

вистачало.

Кожен учасник тренінгів ставив собі за мету набути певних знать,

навичок, щоб застосовувати на уроках в початковій та базовій школі. Більшість



респондентів досягли мети (76,94%), майже п’ята частина опитаних лише

частково (21,01%), решта не визначилися з відповіддю або зовсім не досягли

(1,50% та 0,55% відповідно).

ІІІ. Підвищення рівня інформованості з питань і тем програми тренінгів

Більшість опитаних вбачають матеріал, наданий на тренінгах НУШ,

необхідним для застосування в практичній діяльності (92, 36%), незначна

частина педагогів зазначили, що частково використовуватимуть (6,82%), не

змогли надати відповідь 0,14%, трохи менше одного відсотка вважають

непотрібним все, що надавали на заняттях (0,68%).



ІV. Використання результатів тренінгу в освітньому процесі

Серед особистих пріоритетів, значущих для учасників тренінгів НУШ,

найважливішими були “нова й корисна інформація” (59,56%), “нові навички й

уміння” (37,02%). Менш суттєві: “спілкування з колегами” (2,32%), “зняття

психоемоційної напруги” (1,64%). Незначний відсоток респондентів

запропонували власні варіанти: “усі перелічені відповіді” (0,14%),” обмін

досвідом” (0,14%), “ нічого корисного не отримаю” (0,14%).

Серед опитаних, які відвідували онлайн-заняття тренінгів НУШ,

більшість високо оцінили власний рівень підготовки для реалізації Концепції

“Нова українська школа”. Середній бал, який зазначили респонденти, дорівнює

8,54 з 10-ти максимальних.

Відповідно до професійного стандарту керівника (директора) закладу

загальної середньої освіти, розробленого Міністерством освіти і науки України,

до трудових функцій керівника закладу загальної середньої освіти віднесено:

забезпечення стратегічного управління розвитком закладу освіти; забезпечення

управління якістю освітньої діяльності; забезпечення партнерської та мережевої

взаємодії; організація безпечного і здорового освітнього середовища;

забезпечення власного безперервного професійного розвитку. Ми

запропонували керівникам закладів освіти визначити, розвитку яких з



перелічених функцій сприяли тренінги НУШ й зазначити три найважливіші.

Надважливими для себе керівники визначили власний професійний розвиток

(17,95%), якість освіти (12,82%), взаємодія учасників освітнього процесу (10,

26%).

У професійному стандарті за трьома вчительськими професіями, а саме:

вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти; вчитель закладу

загальної середньої освіти; вчитель із початкової освіти (з дипломом молодшого

спеціаліста) затверджено перелік трудових функцій: забезпечення навчання

учнів предметів (інтегрованих курсів); забезпечення партнерської взаємодії з

учасниками освітнього процесу; організація безпечного та здорового освітнього

середовища; забезпечення управлінням освітнім процесом; забезпечення

власного безперервного професійного розвитку. Процеси навчання, виховання

та розвитку здобувачів освіти є наскрізними. Їхня цілісність забезпечується

наявністю у вчителів загальних і професійних компетентностей, необхідних для

виконання всіх трудових функцій. Як і керівникам, нами було запропоновано

вчителям закладів освіти визначити, розвитку яких з перелічених функцій

сприяли тренінги НУШ й зазначити три найважливіші. Педагоги зазначили, що

тренінгові заняття сприяли формуванню майже всіх трудових функцій,

затверджених у професійному стандарті.



Необхідними професійними компетентностями для керівника закладу є:

нормативно-правова; компетентність стратегічного управління закладом освіти;

компетентність стратегічного управління персоналом; компетентність

забезпечення якості освітньої діяльності та функціонування внутрішньої

системи забезпечення якості освіти; компетентність організації діяльності

закладу освіти на засадах зовнішньої системи забезпечення якості освіти;

лідерська; емоційно-етична; компетентність педагогічного, соціального та

мережевого партнерства; здоров’язбережувальна; інклюзивна; проєктувальна;

інноваційна; здатність до навчання впродовж життя; інформаційно-цифрова.

Найважливіші для керівників професійні компетентності, які сприяли розвитку

під час тренінгів - це забезпечення якості освітньої діяльності та

функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти,

компетентність педагогічного, соціального та мережевого партнерства,

компетентність стратегічного управління закладом освіти.



Вчителі визначили три найбільш вагомі професійні компетентності,

розвитку яких сприяли тренінгові заняття, - це предметно-методична, здатність

до навчання впродовж життя, інноваційна.



V. Перспективи планування підвищення професійної кваліфікації

У подальшому вчителі та керівники закладів загальної середньої освіти

Запорізької області планують продовжувати підвищувати професійну

кваліфікацію щодо подальшого впровадження НУШ в інститутах

післядипломної педагогічної освіти (96,99%), у класичних університетах,

інститутах (17,35%), навіть у громадських організаціях (8,47%), а також

звернуться до приватних підприємців (2, 32%). Серед власних варіантів по

одній пропозиції було: важко сказати, залежатиме від пропозицій,

EdCаmр-академія, вебінари, онлайн платформи, обмін досвідом з колегами з

інших регіонів України.



Більшість опитаних педагогічних працівників, учасників тренінгів НУШ,

висловили бажання продовжувати брати участь у тренінгових заняттях

(74,35%), майже десята частина не змогли визначитися з відповіддю (12,41%)

або взагалі утрималися від відповіді (9,55%), решта - більше не

продовжуватимуть навчання (3,68%).

Вчителі, керівники закладів освіти регіону визначили коло найбільш

важливих питань, які турбують у зв’язку з впровадженням Концепції “Нова

українська школа”. Серед найактуальніших - це STEM - освіта (42,35%),

формувальне оцінювання учнів (41,80%), методика викладання предметів в

НУШ (40,98%). Також значний відсоток педагогів хотіли б у подальшому



розглянути питання впровадження діяльнісних методів навчання (27,19%),

розвитку наскрізних умінь учнів (26,09%), розробці міжгалузевих модулів

(25,00%), веденню шкільної документації (22,81%), взаємодії з батьками

(20,63%) тощо. Педагоги висловили власні побажання щодо тем, які вони

хотіли б розглянути на наступних тренінгових заняттях: інклюзивна освіта в

НУШ, освоєння цифрових сервісів під керівництвом тренерів. А також

висловили побажання окремо проводити тренінги по ІКТ, бо було багато

цікавих цифрових ресурсів, але мало часу на повне їх освоєння.

Щоб у подальшому врахувати думку слухачів курсів підвищення

кваліфікації щодо покращення тренінгових занять по НУШ, спланувати роботу

фахівців Інституту, педагогічним працівникам області в анкеті було



запропоновано останнє запитання відкритого типу з наданням власної відповіді,

а саме: продовжити речення: “Наступний тренінг був би кращим, якби…”

Більшість педагогів вважають, що для покращення тренінгів було б

краще, якщо “проходив в очному форматі”, “було більше практики з опанування

комп'ютерними технологіями”, “більше інформації з приводу викладання під

час дистанційного навчання”, “було більше часу на опрацювання матеріалів”,

“надавали більше інформації по НУШ”, “були запропоновані рекомендації щодо

оцінювання навчальних досягнень та ведення класних журналів, шкільної

документації”, “більше надавалося методики викладання предметів у НУШ”,

“STEM-освіта”, “більше уваги приділялося інформації щодо оцінювання

навчальних досягнень учнів”.

Деякі педагоги хотіли б поспілкуватися з вчителями, які вже викладають в

НУШ, бо це “можливість почути вчителів пілотних закладів освіти, що мають

практичний досвід”, “проходження тренінгів з практичними заняттями з

відвідуванням закладів освіти”.

Частина вчителів та керівників закладів загальної середньої освіти хотіли

б “більше практичних навичок по новій програмі НУШ у спортивному залі”,

“практичних порад, презентацій конкретних досвідів роботи”, “подавалося

більше практичних задач щодо впровадження НУШ в 5-6 класах, пояснювалася

методика викладання”.

Багато було висловлено позитивного щодо тренінгів, тренерів “ми всі

мали можливість думати про навчання й роботу, але не про складну ситуацію в

країні”, “тренінг був змістовним і цікавим”, “все було добре, нехай так буде й

надалі”, “тренінг був і так чудовим, дізналася багато нового”, “усе влаштувало

на цьому тренінгу: компетентна кураторка, плече підтримки колег, навчальний

контент”. А також слів вдячності “дякуємо, що знаходити сили й можливості

якісно працювати”, “дякуємо куратору, тренерам за індивідуальний підхід,

толерантність, якісно організовану роботу, доступність навчального матеріалу,

зручні покрокові інструкції до виконання залікових робіт”, “цілком задоволені



тренінгами, дякуюмо організаторам”, “дякуємо за знання, які ми отримали під

час опанування курсу”.

Решта респондентів висловили пропозиції щодо покращення тренінгів

“було б менше залікових завдань”, “був би менший обсяг обов'язкових

залікових робіт”, “було б більше часу на виконання завдань”.

Дуже багато висловлено стосовно ситуації в країні на момент

проходження тренінгів, якби “проходили тренінги не на окупованій території

без доступу до своєї школи, а в звичних спокійних умовах”, “не було проблем з

інтернетом в умовах війни”, “якби було стабільне підключення до інтернету,

було б ще краще, але ця незручність не від організаторів тренінгу”, “проходили

б у більш безпечний час (без тривог) і терміни курсів були б тривалішими”,

“дуже важко й працювати, і навчатися, і забезпечувати безпеку життя собі та

оточуючим”, “не такий стан у країні”, “проходив у мирний час”, “швидше

закінчилася війна нашою Перемогою”.

Висновки

У моніторинговому дослідженні щодо якості проведення фахівцями

Інституту тренінгів відповідно до Концепції «Нова українська школа» брали

участь 733 педагогічні працівники-учасники тренінгів НУШ, які проходили

навчання в період серпень-жовтень 2022 року.

Майже половина респондентів - з обласного центру, решту становлять

педагоги міст обласного або районного значення, сільської місцевості, з селищ

міського типу. Переважна більшість опитаних є вчителями базової середньої

школи, п’ята частина - це керівники ЗЗСО та вчителі початкової школи,

невелика кількість вихователів груп продовженого дня.

Учасники тренінгів високо оцінили організаційно-методичну роботу

викладачів Інституту як змістовну наповненість, так і психологічний супровід.

На думку переважної більшості опитаних, їхні очікування щодо тренінгів

НУШ повністю підтвердилися. Термін навчання був достатнім, але майже п’ята

частина визначили, що часу на опрацювання навчального матеріалу не



вистачало. Можна зробити припущення або забагато завдань для самостійної

роботи, або учасники тренінгів невдало розподіляти власний час.

Майже всі респонденти вказали на практичне спрямування матеріалів,

наданих на тренінгах НУШ. Менше одного відсотка вважають зовсім

непотрібним все, що надавали на заняттях. Переважна більшість учасників

тренінгів НУШ готові до реалізації Концепції “Нова українська школа”,

середній бал, який зазначили респонденти, дорівнює 8,54 з 10-ти максимальних.

Метою тренінгів НУШ є розвиток загальних і професійних

компетентностей вчителів 5-6-х класів, визначених професійним стандартом за

професіями «Вчитель закладів загальної середньої освіти», директорів і

заступників директорів, визначених професійним стандартом керівника

(директора) ЗЗСО, та необхідних для організації навчання, виховання й

розвитку учнів відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», та на основі

нового Державного стандарту базової середньої освіти.

Відповіді респондентів визначили вдалу реалізацію мети, виокремив

трудові функції та професійні компетентності, розвитку яких найбільше

сприяли тренінги відповідно: забезпечення власного професійного розвитку,

забезпечення управління якістю освітньої діяльності, забезпечення

партнерської та мережевої взаємодії та компетентність забезпечення якості

освітньої діяльності та функціонування внутрішньої системи забезпечення

якості освіти, компетентність педагогічного, соціального та мережевого

партнерства, компетентність стратегічного управління закладом освіти

(відповіді керівників); забезпечення власного безперервного професійного

розвитку, забезпечення партнерської взаємодії з учасниками освітнього процесу,

організація безпечного й здорового освітнього середовища та

предметно-методична компетентність, здатність до навчання впродовж життя,

інноваційна компетентність (відповіді вчителів). При цьому слухачі зазначили,

що тренінгові заняття сприяли формуванню майже всіх трудових функцій,

затверджених у професійному стандарті. Втім, результати моніторингу



вказують на необхідність корекції підходів реалізації програми тренінгів НУШ з

метою забезпечення умов для розвитку таких компетентностей як лідерська,

інклюзивна, емоційно-етична, інформаційно-цифрова (про які не зазначили

керівники); оцінювально-аналітична, рефлексивна, прогностична (які

відзначили не більше 3,85% учителів - респондентів).

Визначеність щодо перспективи свого подальшого підвищення

кваліфікації педагогічними працівниками є опосередкованим свідченням

задоволеності наданими освітніми послугами. Те, що майже 97 % респондентів

планують обирати освітнім провайдером інститут післядипломної педагогічної

освіти та 74,35 % висловили бажання продовжувати брати участь у тренінгах

НУШ, означає високу якість проведення таких тренінгів. Залученню майже 22%

респондентів, які не визначилися з подальшою участю в тренінгах, може

сприяти врахування побажань педагогічних працівників щодо висвітлення

актуальних питань, а саме: STEM-освіта, формувальне оцінювання учнів,

методика викладання предметів у НУШ, у тому числі в дистанційному форматі,

впровадження діяльнісних методів навчання, розвиток наскрізних умінь учнів,

розробка міжгалузевих модулів, ведення шкільної документації.

Побажання, які висловили педагоги щодо покращення тренінгів НУШ

можна поділити на три групи:

1) ті, які можна врахувати та втілити;

2) ті, які можна втілити за умови;

3) схвальні відгуки та мрії.

До першої групи можна віднести пропозиції щодо проведення окремих

тренінгів з ІКТ, ознайомлення з цифровими ресурсами, інструментами

дистанційного навчання. Друга група містить бажання навчатися очно, що

залежить від зовнішніх чинників; мати більше часу на проходження тренінгу,

що можливе за умови відповідного фінансування; проходження тренінгу не на

окупованій території, що обов’язково буде за умови деокупації. Третя група

об’єднала подяки тренерам за індивідуальний підхід, толерантність, якісно

організовану роботу, доступність навчального матеріалу, зручні покрокові



інструкції до виконання залікових робіт; пропозиції зменшення обсягу та

кількості залікових завдань; міркування щодо забезпечення швидкісним

інтернетом, мрії про мирний час та найшвидшу нашу Перемогу.

Рекомендації

1. Продовжити проведення тренінгів у 2023 році відповідно до Концепції

«Нова українська школа».

2. Збільшити терміни проведення тренінгів НУШ.

3. Спланувати    проведення  окремих тренінгів по ІКТ.

4. Розробити програму тренінгів по ІКТ щодо ознайомлення з цифровими

ресурсами, інструментами дистанційного навчання.

5. Внести корективи до розроблених та розміщених на платформі "Освітнє

середовище Запорізького регіону" матеріалів тренінгів щодо реалізації

Концепції «Нова українська школа» для забезпечення розвитку таких

трудових функцій керівника ЗЗСО як лідерська, інклюзивна,

емоційно-етична; як вчителя ЗЗСО рефлексивна, прогностична,

оцінювально-аналітична.

6. При плануванні нових тренінгів щодо реалізації Концепції "Нова

українська школа" звернути увагу на подальший розвиток найбільш

актуальних тем для педагогів Запорізької області: STEM-освіта,

формувальне оцінювання учнів, методика викладання предметів у НУШ

(у тому числі в дистанційному форматі), упровадження діяльнісних

методів навчання, розвиток наскрізних умінь учнів, розробка

міжгалузевих модулів, ведення шкільної документації.



Додаток 1

Запитання анкети

Якість проведення тренінгів

відповідно до Концепції «Нова українська школа»

1. Зазначте тренінг НУШ, який Ви проходили:
● Нова початкова українська школа (1-2 класи)
● Нова початкова українська школа (3-4 класи)
● Гра по-новому, навчання по-іншому з LEGO (1-2 класи)
● НУШ у базовій загальній середній освіті: управлінський супровід. Курс 2
● Курс 1. НУШ: адаптаційний цикл базової середньої освіти 
● Курс 2. НУШ: адаптаційний цикл базової середньої освіти

2. Місце вашого проживання:  
● село
● селище міського типу
● місто
● м. Запоріжжя

3. Ваша стать:
● жіноча
● чоловіча

4.  Ваша посада:
● вчитель початкової школи
● вихователь групи продовженого дня
● вчитель базової середньої школи
● заступник директора ЗЗСО
● директор ЗЗСО

5. Укажіть стаж вашої педагогічної або керівної роботи:
● до 3 років
● від 3 до 10 років
● від 10 до 20 років
● більше 20 років

6. Оцініть організацію і проведення тренінгів за 5 бальною шкалою:
● вирішення організаційних питань 1-2-3-4-5
● зміст навчального матеріалу 1-2-3-4-5
● психологічний комфорт 1-2-3-4-5
● спілкування з куратором 1-2-3-4-5

7. Наскільки зміст тренінгу відповідає Вашим професійним запитам?
● повністю



● достатньою мірою
● частково
● зовсім  не відповідає
● важко відповісти

8. Чи достатнім був термін навчання для опрацювання навчального
матеріалу?
● повністю
● частково
● зовсім  не достатній
● важко відповісти

9. Чи бачите Ви можливості використовувати в практичній діяльності
інформацію, рекомендації, ідеї, отримані під час тренінгів НУШ?
● так
● частково
● ні
● важко відповісти

10. У якій мірі Ви досягли мети, яку ставили перед собою під час
проходження  тренінгів НУШ?
● повністю
● частково
● мета не досягнута
● важко відповісти

11. Що найбільш цінним і важливим було для Вас під час тренінгів НУШ?
● нова й корисна інформація 
● нові навички й уміння
● спілкування з колегами
● зняття психоемоційної напруги й стресу
● інше 

12. Оцініть, наскільки Ви готові до реалізації НУШ у своїй професійній
діяльності:

зовсім не готова/не готовий    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    повністю готова/готовий

13. Розвитку яких трудових функцій сприяли тренінги НУШ для Вас?”
К - керівники, В - вчителі
● В1. Забезпечення навчання учнів предметів (інтегрованих курсів)
● В2. Забезпечення партнерської взаємодії з учасниками освітнього процесу
● В3.Організація безпечного та здорового освітнього середовища
● В4.Забезпечення управлінням освітнім процесом



● В5.Забезпечення власного безперервного професійного розвитку
● К1. Забезпечення стратегічного управління розвитком закладу освіти
● К2. Забезпечення управління якістю освітньої діяльності
● К3.Забезпечення партнерської та мережевої взаємодії
● К4. Організація безпечного та здорового освітнього середовища
● К5. Забезпечення власного безперервного професійного розвитку

14. Розвитку яких професійних компетентностей сприяли тренінги НУШ
для Вас?”
К - керівники, В - вчителі
● В1. Мовно-комунікативна
● В2. Предметно-методична
● В3. Інформаційно-цифрова
● В4. Психологічна
● В5. Емоційно-етична
● В6. Педагогічне партнерство
● В7. Інклюзивна
● В8. Здоров’язбережувальна
● В9. Проєктувальна
● В10. Прогностична
● В11. Організаційна
● В12. Оцінювально-аналітична
● В13. Інноваційна
● В14. Рефлексивна
● В15. Здатність до навчання впродовж життя
● К1. Інформаційно-цифрова
● К2. Емоційно-етична
● К3. Інклюзивна
● К4. Здоров’язбережувальна
● К5. Проєктувальна
● К6. Інноваційна
● К7. Здатність до навчання впродовж життя
● К8. Нормативно-правова
● К9. Компетентність стратегічного управління закладом освіти
● К10. Компетентність стратегічного управління персоналом
● К11. Компетентність забезпечення якості освітньої діяльності та

функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти
● К12. Компетентність організації діяльності закладу освіти на засадах

зовнішньої системи забезпечення якості освіти
● К13. Компетентність педагогічного, соціального та мережевого

партнерства
● К14. Лідерська



15. З якими освітніми провайдерами Ви пов’язуєте в подальшому
підвищення професійної кваліфікації з метою якісного впровадження
Концепції НУШ?

● інститут післядипломної педагогічної освіти
● класичні університети, інститути
● громадські організації
● приватні підприємці
● інше

16. Чи потребуєте Ви продовження навчання на тренінгах НУШ?
● так
● ні 
● важко відповісти 
● утримаюсь від відповіді 

17. Які із зазначених нижче питань Ви б хотіли розглянути на тренінгах
НУШ?
● Взаємодія з батьками
● Співпраця шкільної команди
● Ведення шкільної документації
● Методика викладання предметів в НУШ
● Розробка міжгалузевих модулів
● Упровадження діяльнісних методів навчання
● Розвиток наскрізних умінь учнів
● Створення освітнього середовища НУШ
● STEM - освіта
● Оцінювання навчальних досягнень учнів
● Інше

18.  Продовжіть речення:”Наступний тренінг був би кращим, якби…”


