
СТАТИСТИЧНІ ДАНІ 

за результатами моніторингового дослідження 

щодо якості надання освітніх послуг КЗ «ЗОІППО» ЗОР 

(січень-листопад 2021 року) 
 

Відповідно плану роботи КЗ «ЗОІППО» ЗОР на 2021 рік, на виконання наказу КЗ 

«ЗОІППО» ЗОР № 033 від 29.01.2021 «Про проведення внутрішнього моніторингового 

дослідження якості надання освітніх послуг на курсах підвищення кваліфікації» у термін з 01.02 

по 12.11.2021 року проведено моніторингове дослідження щодо якості надання освітніх послуг. 

Мета моніторингу полягає в отриманні об’єктивної інформації, її відповідності сучасним 

вимогам і потребам споживачів освітніх послуг для прийняття ефективних управлінських рішень 

щодо підвищення якості освіти та освітньої діяльності на курсах підвищення кваліфікації в КЗ 

«ЗОІППО» ЗОР. 

Респонденти: педагогічні працівники області – слухачі курсів підвищення кваліфікації КЗ 

«ЗОІППО» ЗОР. 

Інструментарій дослідження: для проведення дослідження з метою отримання об’єктивної 

інформації розроблено анкету для опитування усіх слухачів курсів ПК які відбувались у періоду 

дослідження. Повний текст анкети наведено у додатку 1. 

Форма проведення дослідження: он-лайн опитування під час вихідного діагностування 

слухачів курсів підвищення кваліфікації. 

Методи дослідження: статистика за відповідями анкети, статистична обробка даних, 

порівняльний аналіз відповідей респондентів, візуалізація результатів, інтерпретація результатів. 

Анкетування проходило в електронному вигляді на основі Google-форми, покликання на 

анкету було розміщено в особистих кабінетах респондентів на освітній платформі «Освітнє 

середовище Запорізького регіону» (https://ele.zp.ua/training). 

 

 

Аналіз результатів анкетування 
 

І. Загальна характеристика вибірки 

Моніторингове дослідження базується на анонімним відповідях респондентів в загальній 

кількості 4960 педагогів області, чверть з яких проходила курси підвищення кваліфікації в обсязі 

45 годин (як неосновний предмет викладання) кількісний склад учасників наведено в табл. 

Таблиця 1. 

 

 
 

 

Таблиця 1 



Кількісний склад респондентів (розподіл за назвою курсів) 

 

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

Асистенти учителя, асистенти вихователя класів/груп з інклюзивною формою 

навчання 

278 

Бібліотекарі закладів освіти усіх типів 58 

Викладачі предметів професійно-теоретичної підготовки закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти 

171 

Вихователі груп подовженого дня 173 

Вихователі груп раннього віку закладу дошкільної освіти 76 

Вихователі закладів дошкільної освіти 556 

Вихователі закладів дошкільної освіти компенсуючого типу 65 

Вихователі закладів освіти інтернатного типу 107 

Вихователі закладів освіти інтернатного типу (Вихователі загальноосвітнього 

санаторного закладу освіти) 

5 

Вихователі та інструктори з фізичної культури закладів дошкільної освіти 44 

Вихователі-методисти закладу дошкільної освіти 79 

Директори закладів освіти всіх типів 99 

Директори інклюзивно-ресурсних центрів 7 

Завідувачі /директори закладів дошкільної освіти 66 

Заступники директорів  закладів освіти всіх типів 122 

Заступники директорів  закладів освіти всіх типів (стаж роботи більше 2 років) 32 

Заступники директорів з виховної роботи закладів освіти усіх типів 49 

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

менше 2 років) 

8 

Інструктори з лікувальної фізичної культури закладів освіти з інклюзивною формою 

навчання та закладів освіти всіх типів 

6 

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

позашкільної освіти 

55 

Керівники гуртків закладів дошкільної освіти 37 

Керівники гуртків закладів загальної середньої освіти 41 

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

передвищої освіти 

9 

Керівники закладів  професійної (професійно-технічної) освіти, коледжів 7 

Методисти, керівники методичних служб 3 

Музичні керівники закладу дошкільної освіти 66 

Педагоги-організатори, класні керівники закладів освіти усіх типів 55 

Педагогічний мінімум 2 

Педагогічні працівники закладів дошкільної освіти з інклюзивною формою навчання 10 

Педагогічні працівники закладів освіти з інклюзивною формою навчання 84 

Педагогічні працівники закладів позашкільної освіти 100 

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

(Майстри виробничого навчання) 

66 

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

передвищої освіти (Методисти, старші майстри, вихователі гуртожитку) 

25 

Практичні психологи 131 

Соціальні педагоги 68 

Учителі англійської мови 186 

Учителі біології та екології 105 

Учителі географії 66 

Учителі економіки та курсу "Фінансова грамотність" 2 

Учителі зарубіжної літератури 42 

Учителі інформатики 135 



Учителі іспанської мови 3 

Учителі історії та правознавства 127 

Учителі курсу "Громадянська освіта" 33 

Учителі курсу "Етика" та "Християнська культура" 1 

Учителі математики 133 

Учителі музики 11 

Учителі музичного мистецтва 31 

Учителі навчального курсу "Мистецтво" 44 

Учителі німецької мови 40 

Учителі образотворчого мистецтва 23 

Учителі основ здоров’я 72 

Учителі початкової школи 335 

Учителі предмета "Захист України" 40 

Учителі предмета "Захист України" / Учителі предмета "Захист України" (Основи 

медичних знань) 

50 

Учителі природознавства 37 

Учителі російської мови, літератури та зарубіжної літератури 98 

Учителі трудового навчання та курсу "Технології" 66 

Учителі української мови та літератури 219 

Учителі фізики та астрономії 80 

Учителі фізичної культури закладів освіти усіх типів 137 

Учителі французької мови 9 

Учителі хімії 74 

Учителі, що викладають інтегрований курс "Природничі науки" (10-11 клас) 1 

Загальний підсумок 4960 

 

 

ІІ. Аналіз відповідей на питання анкети 
 

За результатами дослідження було узагальнено та проаналізовано отримані відповіді 

респондентів та надано графічну інтерпретацію отриманим статистичним даним. Аналіз для 

зручності роботи наведено за номерами питань анкети. 

 

1. Коли вам було зручніше брати участь у вебінарах на КПК?  

 

 
 

  



 

2. Наскільки легкою та результативною була комунікація з куратором групи?  

 

 
 

 

3. Яким переважно було ставлення до вас з боку викладачів? * (обов'язкове питання) 

 

 
 

 

4. Чи здійснювалося спілкування викладачами в межах КПК державною мовою? * (обов'язкове 

питання) 

 

 
 

 



 

 

5. Чи стимулювала вас  до роботи обов'язковість виконання залікових завдань? * (обов'язкове 

питання) 

 

 
 

6. Яким ви вбачаєте формат проведення педагогічної практики на КПК? 

Думки з приводу формату проведення педагогічної практики на курсах підвищення кваліфікації 

виявилися досить неоднозначними: одні вважають, що треба їх проводити очно, іншим  – в 

режимі онлайн,  але більшість позитивно поставилися до вже запропонованого формату. Якщо 

узагальнювати певні групи висловлювань з цього приводу, то можна відмітити наступні 

формулювання: 

- відеофрагмент від кожного слухача з демонстрацією цікавого елементу на уроці  як обмін 

досвідом; 

- варіанти,запропоновані на курсах, не мають альтернативи через карантинні обмеження; 

- влаштовує запропонований на курсах  формат; 

- аналіз відеозаписів уроків; 

- бажано бути присутнім, але за умов карантину відео формат  сприймається добре; 

- більше прикладів із досвіду роботи на території України; 

- виконання практичних завдань, відповідно опрацьованих тем. 

 

7. Якщо ваша група слухачів  була неоднорідною (щодо віку, профілю діяльності, стажу, 

досвіду), то чи заважало вам це під час навчання? * (обов'язкове питання) 

 

 
 

  



8. Оцініть за 5-бальною шкалою загальний рівень організації  КПК * (обов'язкове питання) 

 

 
 

9. Чи отримали ви нові знання та ідеї під час навчання на курсі? * (обов'язкове питання) 

 

 
 

 

10. Чи відповідали вебінари заявленим темам та допомогли вам зрозуміти матеріал? * 

(обов'язкове питання) 

 

 
 

 



В питаннях 11-16 оцініть навчальні модулі за наданими ознаками (1-низький прояв, 5-високий 

прояв) 

 

Модулі навчальної програми Наочність, 

достатність 

матеріалів 

до теми 

Відповідність 

залікового 

завдання темі 

модуля 

Наявність 

коментаря та 

аргументації 

оцінки за 

залікове завдання 

11.1. Модуль 1.1. Нормативно-правове 

забезпечення освіти (слухачі КПК 

неосновного предмета 45 год. це питання 

пропускають)  

4,72 4,74 4,64 

11.2. Модуль 1.2. Основи БЖД, цивільної 

оборони та охорони праці в галузі (слухачі 

КПК неосновного предмета 45 год. це 

питання пропускають)  

4,63 4,68 4,39 

11.3. Модуль 1.3. Інклюзивна освіта (слухачі 

КПК неосновного предмета 45 год. це 

питання пропускають)  

4,74 4,76 4,68 

11.4. Модуль 2.1. Вікова та педагогічна 

психологія (слухачі КПК неосновного 

предмета 45 год. це питання пропускають)  

4,75 4,76 4,69 

11.5. Модуль 2.2. Теорія та методика 

виховання (слухачі КПК неосновного 

предмета 45 год. це питання пропускають)  

4,76 4,77 4,71 

11.6. Модуль 2.3. Сучасні технології 

навчання (слухачі КПК неосновного 

предмета 45 год. це питання пропускають)  

4,78 4,78 4,73 

11.7. Модуль 2.4. Спецкурс ІКТ (слухачі 

КПК неосновного предмета 45 год. це 

питання пропускають)  

4,75 4,77 4,71 

 

 Наочність, 

достатність 

матеріалів 

до теми 

Відповідність 

залікового 

завдання темі 

модуля 

Наявність 

коментаря та 

аргументації 

оцінки за 

залікове 

завдання 

13. Модуль 3.1 Сучасний стан розвитку 

наукової дисципліни  

4,75 4,77 4,69 

14. Модуль 3.2 Сучасна методика 

викладання навчальної дисципліни  

4,76 4,78 4,71 

15. Модуль 3.3 Спецкурс фаховий (за 

вибором слухача)  

4,77 4,78 4,73 

16. Модуль 3.4 Педагогічна практика   

 

4,73  4,76  4,70 



 

 

17. Робота з матеріалами та завданнями якого ФАХОВОГО модуля надала найбільшого 

задоволення, захоплення, інтересу? * (обов'язкове питання) 

 

 
 

18. Робота з матеріалами та завданнями якого ЗАГАЛЬНОГО модуля надала найбільшого 

задоволення, захоплення, інтересу? (слухачі КПК неосновного предмету 45 год. це питання 

пропускають) 

 
 

  



19. Оцініть ступінь впливу запропонованих матеріалів на КПК на розвиток ваших професійних 

компетентностей * (обов'язкове питання) 

. 

 
 

20. Які знання чи вміння ви отримали під час курсів щодо  організації та проведення власних 

дистанційних занять? 

Респонденти дослідження відмітили, що отримали багато знань в різних напрямках, але 

більшість зазначили нові навички в використанні ІКТ. 

Серед інших відповідей було відзначено такі знання та вміння: 

- використання інтерактивних вправ; 

- вдосконалення вмінь проведення системи навчально-виховної роботи з дітьми  

- в кожному модулі отримала певні знання і вміння, які буду активно використовувати у 

своїй професійній діяльності; 

- більше розширила знання зі STEM-освіти; 

- вдосконалення знань, умінь та навиків з використанням комп'ютерних технологій; 

- Використання різних форм та методів навчання 

- вміння працювати на онлайн платформах 

- вміння добре орієнтуватися  в інформаційному полі  iнтернету; шукати , вибирати  та 

сортувати  інформацію ; працювати в конференціях; створювати презентацію, гарний 

приклад  вебінарів; 

- матеріал викладено зрозуміло, подано саме основне, завдяки цьому швидко 

запам’ятовується; 

- навчився працювати у нових для мене програмах щодо створення цікавих онлайн завдань 

для учнів (кросворди, інтерактивна дошка, онлайн музеї тощо); 

- нові знання з інклюзивної освіти, партнерської педагогіки, корпоративної етики; 

- нормативно-правове забезпечення функціонування груп продовженого дня, упровадження 

ігрових технологій в умовах ГПД; 

- організація та проведення сучасного уроку, засоби протидії булінгу в освітньому 

середовищі із захисту України; 

- побачила доступні і зрозумілі інструкції для виконання завдань, поповнила свої знання і 

вміння; налаштовувати інтерактивні дошки, створювати ментальні карти, квест-кімнати, 

інтерактивні вправи; 

- розподіляти працівників в сесійні зали під час проведення конференції зум; 

- методика роботи з дітьми з ООП; 

- хотілося б повернутись до очної форми навчання, але досвід неоціненний: багато 

опрацьовано матеріалів, переглянуто тематичних фільмів, сама б я їх не знайшла, щира 

подяка високій кваліфікації викладачів. 

 

 

 

 



21. Оцініть наскільки достатнім був рівень ваших цифрових компетентностей для навчання на 

КПК * (обов'язкове питання) 

 

 
 

22. У чому проявився Ваш найбільший успіх під час проходження КПК? 

Кожен педагог зазначив, що в предметній галузі досяг успіху. А особливо це стосувалося 

підвищення навичок ІКТ, нових форм роботи, проєктної діяльності, медіа грамотності, створення 

презентації, портфоліо, квест-кімнат, музичного твору за допомогою мережевого додатку. І 

взагалі, робота в незвичному режимі й форматі принесла задоволення. 

Серед інших відповідей було відзначено успіх в: 

 

- в фахових модулях 

- в цифровій компетентності 

- в умінні виділяти для себе основну інформацію навіть під час дистанційного навчання 

- в створенні відео-презентації 

- в створенні графіків аналізу в презентації 

- в створенні інтерактивних завдань 

- в практичній діяльності 

- все вдалося  

- дидактичне наповнення сучасного уроку 

- коли отримуєш високі бали за виконану роботу 

 

 

23. Якщо під час проходження КПК у вас виникло відчуття розчарування, то стисло опишіть 

ситуацію, яка до цього призвела 

 

Більшість педагогів зазначили, що у них не виникло відчуття розчарування під час проходження 

курсів підвищення кваліфікації, лишень від того, що були дуже зайняті на основному місці роботи 

й на відвідування онлайн заходів, виконання завдань час був обмежений. Можливо, це відбувалося 

за рахунок невмілого розподілу часу, що призвело до накопичення «боргів». Також вчителі 

скаржилися на заслабкі технічні можливості домашніх або робочих комп'ютерів, Інтернету, які 

гальмували й не давали змоги брати повну дієву участь у вебінарах під час обговорень тощо. 

 

 

  



24. Оцініть рівень дотримання вами норм академічної доброчесності при виконанні залікових 

робіт  на КПК * (обов'язкове питання) 

 
25. Чи виправдалися Ваші очікування від курсів підвищення кваліфікації? * (обов'язкове 

питання) 

. 

 
 

26. Висловіть ваші пропозиції щодо удосконалення проведення курсів підвищення кваліфікації в 

нашому Інституті 

 

Педагогічні працівники, які проходили курси підвищення кваліфікації дуже позитивно 

висловилися з приводу організації та проведення з боку КЗ «ЗОІППО» ЗОР. У своїх пропозиціях 

щодо удосконалення вони зазначили, що все було проведено на високому професійному рівні з 

урахуванням напрямів діяльності педагогів. Деяким кураторам груп вчителі окремо написали 

слова вдячності.  

Щодо дистанційної форми проведення, то майже всі зазначили, що така форма роботи є 

найкращою, ніж очна навіть по закінченню карантинних обмежень. Але незначна частина 

опитаних потребують «живого» спілкування, тому за очні курси. Онлайн вебінари, конференції 

просять проводити у зручний для педагогів час, а саме: у другій половині дня. Хоча й були 

критичні зауваження, що насправді стосувалися більше організації проходження курсів у закладах 

освіти - від виконання основних робочих обов'язків учасники не були в більшості випадків 

звільнені, тому навантаження на КПК сприймалися як занадто обтяжливі та надлишкові. 

 

 



Висновки 
 

Узагальнені результати опитування показали, що освітяни області оцінили рівень якості 

надання освітніх послуг КЗ «ЗОІППО» ЗОР на достатньо високому рівні. Переважна більшість 

респондентів вважає, що КЗ «ЗОІППО» ЗОР справляється з поставленими перед ним завданням. 

На питання наскільки якісно на думку респондентів ЗОІППО виконує поставлені перед ним 

завдання середній бал відповідей за 5-тибальною шкалою – від 4,39 до 4,78. 

Велика кількість слухачів (98,0 %) відзначає високий рівень відповідності змісту курсу 

сучасним тенденціям в освіті, задоволення освітніх потреб зокрема за такими показниками, як 

актуальність навчального матеріалу, раціональність форм організації навчання.  

Серед основних результатів перебування на курсах підвищення кваліфікації опитані 

слухачі відзначили, що почули і побачили чимало нового й цікавого для себе, підвищили 

теоретичний рівень фахових знань, познайомилися з творчими педагогами та їх досвідом, 

отримали необхідні консультації оволоділи новими формами і методами роботи, оволоділи 

новими освітніми технологіями. Як побажання слухачі запропонували більше практичних занять 

за фахом (з досвіду роботи), тренінгових форм та більше спілкування з вчителями-практиками у 

зразкових закладах освіти. 

 

Завідувач обласного науково-методичного 

центру моніторингових досліджень 

якості освіти Р.Я. Шумада 

  

  



Додаток 1 

 

Запитання анкети моніторингового дослідження 

 

Зворотний зв'язок 2021 

Шановні слухачі! 

  На період карантину освітній процес у нашому Інституті повністю перейшов у 

дистанційний режим. Для нас це, насамперед, певний досвід, як і для вас. У такій організації 

навчання є свої переваги й недоліки. 

  Ваші відверті відповіді на надані нижче запитання забезпечать нам зворотний зв'язок для 

покращення, вдосконалення нашої подальшої спільної діяльності в дистанційному форматі.   

 

1. Коли вам було зручніше брати участь у вебінарах на КПК? * 

● уранці 

● перша половина дня 

● друга половина дня 

● у вечорі 

● у різний час, але за додатковим узгодженням напередодні 

 

2. Наскільки легкою та результативною була комунікація з куратором групи? * 

● легкою та результативною 

● важкою, але результативною 

● легкою, але не результативною 

● важкою та не результативною 

 

3. Яким переважно було ставлення до вас з боку викладачів? * 

● позитивним 

● толерантним 

● емпатичним 

● партнерським 

● індиферентним 

● поблажливим 

● вимогливим 

● негативним 

● неприязливим 

● зверхнім 

● Інше: 

 

4. Чи здійснювалося спілкування викладачами в межах КПК державною мовою? * 

● так 

● переважно так 

● переважно ні 

● ні 

 

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

● так 

● частково 

● намагаюся себе контролювати самостійно 

● ні 

● Інше: 

 

6. Яким ви вбачаєте формат проведення педагогічної практики на КПК? 

 

7. Якщо ваша група слухачів була неоднорідною (щодо віку, профілю діяльності, стажу, 

досвіду), то чи заважало вам це під час навчання? * 

● так 



● скоріше так 

● скоріше ні 

● ні 

● група була більш-менш однорідною 

 

8. Оцініть за 5-бальною шкалою загальний рівень організації КПК * 

➔ на низькому рівні 1 2 3 4 5 на високому рівні 

 

9. Чи отримали ви нові знання та ідеї під час навчання на курсі? * 

● так 

● скоріше так 

● скоріше ні 

● ні 

 

10. Чи відповідали вебінари заявленим темам та допомогли вам зрозуміти матеріал? * 

● так 

● ні 

● частково 

● Інше: 

 

(Питання-тригер) Ви навчалися за програмою: * 

● 75 год (основний предмет) 

● 45 год (неосновний предмет) 

 

Щодо матеріалів загальних модулів 

В питаннях 11-16 оцініть навчальні модулі за наданими ознаками (1-низький прояв, 5-

високий прояв) 

➔ Наочність, достатність матеріалів до теми  

➔ Відповідність залікового завдання темі модуля  

➔ Наявність коментаря та аргументації оцінки за залікове завдання  

11.1. Модуль 1.1. Нормативно-правове забезпечення освіти (слухачі КПК неосновного 

предмета 45 год. це питання пропускають) * 

11.2. Модуль 1.2. Основи БЖД, цивільної оборони та охорони праці в галузі (слухачі КПК 

неосновного предмета 45 год. це питання пропускають) * 

11.3. Модуль 1.3. Інклюзивна освіта (слухачі КПК неосновного предмета 45 год. це питання 

пропускають) * 

11.4. Модуль 2.1. Вікова та педагогічна психологія (слухачі КПК неосновного предмета 45 

год. це питання пропускають) * 

11.5. Модуль 2.2. Теорія та методика виховання (слухачі КПК неосновного предмета 45 год. 

це питання пропускають) * 

11.6. Модуль 2.3. Сучасні технології навчання (слухачі КПК неосновного предмета 45 год. 

це питання пропускають) * 

11.7. Модуль 2.4. Спецкурс ІКТ (слухачі КПК неосновного предмета 45 год. це питання 

пропускають)* 

 

Щодо матеріалів фахового модуля 

В питаннях 13-16 оцініть навчальні модулі за наданими ознаками (1-низький прояв, 5-

високий прояв) 

➔ Наочність, достатність матеріалів до теми  

➔ Відповідність залікового завдання темі модуля  

➔ Наявність коментаря та аргументації оцінки за залікове завдання  

13. Модуль 3.1 Сучасний стан розвитку наукової дисципліни * 

14. Модуль 3.2 Сучасна методика викладання навчальної дисципліни * 

15. Модуль 3.3 Спецкурс фаховий (за вибором слухача) * 

16. Модуль 3.4 Педагогічна практика * 



 

17. Робота з матеріалами та завданнями якого ФАХОВОГО модуля надала найбільшого 

задоволення, захоплення, інтересу? * 

● 3.1. Сучасний розвиток наукової дисципліни 

● 3.2. Методика викладання наукової дисципліни 

● 3.3.1.Фаховий спецкурс 1 

● 3.3.2 Фаховий спецкурс 2 

● 3.4. Педагогічна практика 

● Жоден не викликав зацікавленість 

 

18. Робота з матеріалами та завданнями якого ЗАГАЛЬНОГО модуля надала найбільшого 

задоволення, захоплення, інтересу? * 

● 1.1. Нормативно-правове забезпечення освіти 

● 1.2. Основи БЖД, цивільної оборони та охорони праці в галузі 

● 1.3. Інклюзивна освіта 

● 2.1. Вікова та педагогічна психологія 

● 2.2. Теорія та методика виховання 

● 2.3. Сучасні технології навчання 

● 2.4. Спецкурс "ІКТ в предметній галузі" 

● Жоден не викликав зацікавленість 

● до мого навчального плану не входили вказані модулі (КПК неосновний предмет, 45 

год) 

 

19. Оцініть ступінь впливу запропонованих матеріалів на КПК на розвиток ваших 

професійних компетентностей * 

➔ відсутність будь-якого впливу  1 2 3 4 5 значний вплив 

20. Які знання чи вміння ви отримали під час курсів щодо організації та проведення 

власних дистанційних занять? 

21. Оцініть наскільки достатнім був рівень ваших цифрових компетентностей для навчання 

на КПК * 

➔ дуже низький рівень  1 2 3 4 5 впевнений користувач 

22. У чому проявився Ваш найбільший успіх під час проходження КПК? 

23. Якщо під час проходження КПК у вас виникло відчуття розчарування, то стисло 

опишіть ситуацію, яка до цього призвела 

24. Оцініть рівень дотримання вами норм академічної доброчесності при виконанні 

залікових робіт на КПК * 

➔ не звертала(в) на це уваги  1 2 3 4 5 дуже піклувалась(ся) про це 

 

25. Чи виправдалися Ваші очікування від курсів підвищення кваліфікації? * 

● краще ніж очікувалось 

● добре як і очікувалось 

● більшою мірою справдилися 

● справдилися лише частково 

● повне розчарування 

 

26. Висловіть ваші пропозиції щодо удосконалення проведення курсів підвищення 

кваліфікації в нашому Інституті 

 

27. Оберіть назву курсів підвищення кваліфікації, за яким ви проходили навчання * 

(обов'язкове питання) 

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

навчання 

● 2. Бібліотекарі закладів освіти усіх типів 

● 3. Викладачі предметів професійно-теоретичної підготовки закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти 

● 4. Вихователі груп подовженого дня 



● 5. Вихователі груп раннього віку закладу дошкільної освіти 

● 6. Вихователі закладів дошкільної освіти 

● 7. Вихователі закладів дошкільної освіти компенсуючого типу 

● 8. Вихователі закладів освіти інтернатного типу 

● 9. Вихователі закладів освіти інтернатного типу (Вихователі загальноосвітнього 

санаторного закладу освіти) 

● 10. Вихователі-методисти закладу дошкільної освіти 

● 11. Вихователі та інструктори з фізичної культури закладів дошкільної освіти 

● 12. Директори закладів освіти всіх типів 

● 13. Директори інклюзивно-ресурсних центрів 

● 14. Завідувачі /директори закладів дошкільної освіти 

● 15. Заступники директорів  закладів освіти всіх типів 

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

● 17. Заступники директорів з виховної роботи закладів освіти усіх типів 

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

менше 2 років) 

● 19. Інструктори з лікувальної фізичної культури закладів освіти з інклюзивною 

формою навчання та закладів освіти всіх типів 

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

позашкільної освіти 

● 21. Керівники гуртків закладів дошкільної освіти 

● 22. Керівники гуртків закладів загальної середньої освіти 

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

передвищої освіти 

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

● 25. Методисти, керівники методичних служб 

● 26. Музичні керівники закладу дошкільної освіти 

● 27. Педагоги-організатори, класні керівники закладів освіти усіх типів 

● 28. Педагогічні працівники закладів освіти з інклюзивною формою навчання 

● 29. Педагогічні працівники закладів дошкільної освіти з інклюзивною формою 

навчання 

● 30. Педагогічні працівники закладів позашкільної освіти 

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

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

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

коледжів (Майстри виробничого навчання) 

● 33. Практичні психологи 

● 34. Соціальні педагоги 

● 35. Учителі англійської мови 

● 36. Учителі біології та екології 

● 37. Учителі болгарської мови 

● 38. Учителі географії 

● 39. Учителі інформатики 

● 40. Учителі іспанської мови 

● 41. Учителі історії та правознавства 

● 42. Учителі курсу "Громадянська освіта" 

● 43. Учителі курсу "Етика" та "Християнська культура" 

● 44. Учителі математики 

● 45. Учителі музики 

● 46. Учителі музичного мистецтва 

● 47. Учителі навчального курсу "Мистецтво" 

● 48. Учителі німецької мови 

● 49. Учителі образотворчого мистецтва 

● 50. Учителі основ здоров’я 

● 51. Учителі початкової школи 

● 52. Учителі предмета "Захист України" 



● 53. Учителі природознавства 

● 54. Учителі російської мови, літератури та зарубіжної літератури 

● 55. Учителі трудового навчання та курсу "Технології" 

● 56. Учителі української мови та літератури 

● 57. Учителі фізики та астрономії 

● 58. Учителі фізичної культури закладів освіти усіх типів 

● 59. Учителі французької мови 

● 60. Учителі хімії 

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

● 62. Учителі зарубіжної літератури 

● 63. Педагогічний мінімум 

 


