
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ 

 ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»  

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 
вул. Незалежної України, 57-А, м. Запоріжжя, 69035, тел/факс 061 222 25 84 

zoippo.zp.ua@gmail.com код ЄДРПОУ 02136146 

 

20.02.2018 № 092 
 

Ректору 

Комунального вищого 

навчального закладу 

«Харківська академія 

неперервної освіти» 

Покроєвій Л.Д. 

 

 

Про надання інформації 

 

Відповідно до плану роботи Українського відкритого університету 

післядипломної освіти Всеукраїнської громадської організації «Консорціум 

закладів післядипломної освіти» та на виконання доручення Харківської 

академії неперервної освіти надаємо інформацію щодо результатів моніторингу 

якості післядипломної освіти, що здійснювалася у комунальному закладі 

«Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

Запорізької обласної ради серед педагогічних працівників, слухачів курсів 

області з 13.11.2017 по 08.12.2017. 

Додаток на 15 арк. в 1 прим.  

 

 

Виконуюча обов’язки 

ректора інституту                                                                                        Т.Є. Гура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шумада 222 04 94 

 

mailto:zoippo@i.ua


Додаток  

до листа КЗ «ЗОІППО» ЗОР 

20.02.2018 № 092 

 

Інформація щодо результатів моніторингового дослідження 

якості післядипломної освіти у Запорізькій області  

(листопад-грудень 2017 рік) 

 

Одним із головних пріоритетів освітніх реформ є професійна 

компетентність педагогів, а провідними напрямами – підготовка вчителів до 

освітніх реформ; консолідація організаційних структур у сфері підвищення 

кваліфікації та реалізації національних систем післядипломної освіти; 

підвищення якості фахового удосконалення та підготовки вчителів; 

стимулювання педагогічної майстерності; зосередження уваги на спільних діях 

у сфері підвищення кваліфікації вчителів. 

Відповідно до плану роботи Українського відкритого університету 

післядипломної освіти Всеукраїнської організації «Консорціум закладів 

післядипломної освіти», доручення Харківської академії неперервної освіти 

щодо узагальнення матеріалів моніторингових досліджень для подальшого 

представлення на засіданні науково-методичної ради Університету 

менеджменту освіти надаємо інформацію щодо результатів моніторингу якості 

післядипломної педагогічної освіти в Запорізькій області. 

Метою моніторингового дослідження є визначення стану 

функціонування і розвитку системи післядипломної педагогічної освіти в 

Запорізькій області. 

Респонденти: педагогічні працівники області, слухачі курсів ЗОІППО. 

Інструментарій дослідження: анкета для опитування усіх груп слухачів 

курсів підвищення кваліфікації. 

Форми проведення дослідження: он-лайн опитування під час вихідного 

діагностування,, бланкове опитування під час захисту творчих робіт. 

Методи дослідження:  

- генерація звітів (статистика за певним запитанням анкети) та 



порівняльний аналіз відповідей респондентів. 

Термін проведення моніторингового дослідження: з 13.11.2017 по 

08.12.2017. 

Аналіз результатів анкетування слухачів курсів 

У проведеному дослідженні взяли участь 460 респондентів, з них: 

завідувачі ДНЗ – 42 (9,13%); вихователі ДНЗ – 38 (8,26%); учителі-предметники 

– 174 (37,83%); учителі початкових класів – 86 (18,7%); керівники гуртків – 64 

(13,91%); майстри виробничого навчання – 33 (7,17%); логопеди – 23 (5%) 

(діаграма 1). 

Діаграма 1 

 

 

За віковим показником респонденти розподілились наступним чином: до 

30 років – 57 (12,39%); від 30 до 40 років – 99 (21,52%); від 41 до 50 років – 164 

(35,65%); від 51 до 60 років – 96 (20,87%); понад 60 років – 44 (9,57%) (діаграма 

2). 

Діаграма 2 

 



 

За гендерною ознакою в опитуванні взяли участь 409 (88,91%) жінок і 51 

(11,09%) чоловіків. 

За дипломом вищу освіту на рівні молодшого спеціаліста, бакалавра 

мають – 158 (34,35%); вищу освіту на рівні спеціаліста, магістра – 117 (65,65%). 

Стаж педагогічної діяльності до 3 років у 23 респондентів (5%); від 3 до 

10 років – 80 (17,39%); від 11 до 20 років – 140 (30,44%); від 21 до 30 років – 

123 (26,74%); понад 30 років – 94 (20,43%) (діаграма 3). 

Діаграма 3 

 

 

За кваліфікаційною категорією: вища категорія у 180 учасників (39,13%); 

перша – у 126 (27,39%); друга – у 61(13,26%); спеціаліст – у 93 (20,22%) 

(діаграма 4). 

Діаграма 4 

 

 

Педагогічне звання вчитель методист мають 67 педпрацівник (14,57%); 



старший вчитель – 89 (19,35%); у 304 – немає (66,08%) (діаграма 5). 

Діаграма 5 

 

 

На запитання «Заклад освіти, у якому ви працюєте» відповіді 

респондентів розподілилися наступним чином: у ЗНЗ І-ІІІ ступенів – 

226 (49,16%); у спеціалізованій школі 72 − (15,64%); у ЗНЗ ІІ-ІІІ ступенів − 49 

(10,62%); у ЗНЗ І-ІІ ступенів − 33 (7,26%); у гімназії, у т.ч. НВК до складу якого 

входить гімназія – 31(6,71%); у ліцеї, у т.ч. НВК, до складу якого входить ліцей 

– 21(4,57%); у ЗНЗ І ступеня – 18 (3,91%); у НВО школа-дитячий садок – 10 

(2,23%) (діаграма 6). 

Діаграма 6 

 

 

На запитання «У якому році Ви проходили курси підвищення кваліфікації 

в інституті післядипломної педагогічної освіти?» респонденти відповіли 

наступним чином: 2013 – 148 (32,17%), 2014 – 23(5%); 2015 – 28 (6,09%); 2016 

– 14 (3,04%); 2017 – 247 (53,70%) (діаграма 7). 



Діаграма 7 

 

 

Щодо визначення потреби проходження курсів підвищення кваліфікації, 

відповіді респондентів розподілилися таким чином: я самостійно визначаю 

потребу у підвищенні кваліфікації – 140 (30,44%); ініціатива йде від 

керівництва закладу освіти, де я працюю – 228 (49,56%); ініціатива йде від 

районного (міського) методичного кабінету (центру), відділу (управління) 

освіти – 77 (16,74%) (діаграма 8). 

Діаграма 8 

 

 

На запитання чи створені на думку учасників умови для неперервного 

професійного розвитку позитивну відповідь дали 226 (57,83%) респондентів; 

скоріше так відповіли 116 (25,22%); скоріше ні – 43 (9,35%), ні – 18 (3,91%); 

важко відповісти – 17 ( 3,69%) (діаграма 9). 

 



Діаграма 9 

 

 

На запитання «Чи достатньо уваги місцеві органи державної влади та 

місцевого самоврядування у Вашому регіоні приділяють професійному 

розвитку педагогів?» так відповів 151 (32,83%) респондент, скоріше так 

відповіли 144 (31,30%), скоріше ні – 71 (15,43%); ні – 51 (11,09%); важко 

відповісти – 43 (9,35%) (діаграма 10). 

Діаграма 10 

 

 

На запитання «Чи справляється на думку респондентів інститут 

післядипломної педагогічної освіти у регіоні з поставленими перед ним 

завданнями?» так відповіли 349 респондентів (75,87%); скоріше так − 95 

(20,66%); скоріше ні − 6 (1,3%); ні – 4 (0,87%); важко відповісти − 6 (1,3%) 

(діаграма 11). 

 



Діаграма 11 

 

 

Мати можливість проходити курси підвищення кваліфікації виключно в 

інституті післядипломної освіти свого регіону хотіли б 300 (65,35%); в 

інститутах післядипломної освіти інших регіонів – 55 (11,89%); у державних 

вищих навчальних закладах (педагогічних, класичних) – 44 (9,56%); у фахових 

об'єднаннях, інших юридичних особах професійного спрямування (не залежно 

від форми власності) – 61 (13,2%) курсантів (діаграма 12). 

Діаграма 12 

 

 

391 (85%) респондента зазначили що якість курсів підвищення 

кваліфікації покращилася; не змогли дати відповідь 42 (9,13%); 23 (5%) 

відповіли, що якість курсів не зазнала суттєвих змін; 4 (0,87%) зазначили 

погіршення якості (діаграма 13). 

 

 



Діаграма 13 

 

 

Більшість респондентів 338 (73,48%) зазначили, що рівень навчальних 

досягнень учнів пов'язаний з рівнем підготовки вчителів; скоріше так зазначили 

90 (19,57%) опитаних; скоріше ні відповіли 14 (3,04%); не побачили зв'язок 8 

(1,74%); 10 (2,17%) не змогли дати відповідь (діаграма 14). 

Діаграма 14 

 

 

На запитання « Чи готові Ви платити (або оплачувати частково) кошти за 

підвищення кваліфікації за умови відкриття курсу (програми, тренінги тощо), 

який Вас цікавить, але якого на цей час немає?» відповіді розподілилися 

наступним чином: так – 91 (19,78%); скоріше так – 142 (30,87%); скоріше ні – 

97 (21,09%); ні – 87 (18,91%); важко відповісти – 43 (9,35%) (діаграма 15). 

 

Діаграма 15 



 

 

Більшість респондентів 167 (36,3%) відвідують сайт інституту 

післядипломної педагогічної освіти свого регіону кілька разів на місяць; кілька 

разів на рік – 137 (29,78%); кілька разів на тиждень –106 (23,04%); щодня –34 

(7,39%); ніколи − 12 (2,61%); були й ті, яким не відомо про сайт інституту 

(діаграма 16).  

Діаграма 16  

 

 

Більше половини опитаних 367 (79,8,06%) використовували он-лайн 

реєстрацію на курси підвищення кваліфікації, не використовували 93 (20,2%). 

На запитання «Чи є на сайті інституту післядипломної педагогічної освіти 

Вашого регіону електронний розклад курсів підвищення кваліфікації?» так 

відповіли 300 (65,22%) респондентів; 46 (10%) – ні; 114 (24,78%) − мені не 

відомо. 
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Персональний електронний кабінет на сайті інституту післядипломної 

педагогічної освіти є у 158 (34,3%) респондентів; немає у 302 (65,7%). 

На сайті інституту післядипломної педагогічної освіти свого регіону 

зареєстровані 157 (34,1%) респондентів; не зареєстровані 303 (65,9%). 

372 (80,9%) опитаних вважають, що їх індивідуальні освітні запити під 

час проходження курсів підвищення кваліфікації в інституті післядипломної 

педагогічної освіти враховуються; 88 (19,1%) вважають, що ні. 

На питання «Чи проходили Ви курси підвищення кваліфікації у групах, 

розподілених за певною кваліфікаційною категорією?» так відповіли 285 

(62,0%); ні − 175 (38,0%). 

Із запропонованих форм та методів навчання, які на думку респондентів 

найчастіше використовувалися викладачами інституту післядипломної 

педагогічної освіти під час роботи зі слухачами курсів підвищення кваліфікації, 

у першу п’ятірку ввійшли: лекції 197 (19,51%); практичні заняття 182 (18,02%); 

тренінги 124 (12,28%); дискусії 114 (11,29%); ділові та рольові ігри 91 (9,01%) 

(діаграма 17). 

Діаграма 17 

 

 

Для викладача інституту післядипломної освіти, опитані вбачають 

найбільш прийнятою роль тьютора (того, хто спрямовує, організовує, 

підтримує) 169 (36,66%), на другому місці за кількістю обраних відповідей –

коуч (той, хто показує приклад, веде за собою) 144 (31,39%), далі фасилітатор 



(той, хто допомагає опановувати матеріал 72 (15,65%) та традиційна роль (як 

завжди було) 75 (16,3%) (діаграма 18). 

Діаграма 18 

 

 

Ставлення викладачів інституту післядипломної педагогічної освіти до 

слухачів курсів як партнерське і доброзичливе характеризують 423 (91,98%) 

опитаних; скоріше так – 33 (7,17%); ні – 4 (0,87%) (діаграма 19). 

Діаграма 19 

 

 

Перебування на курсах підвищення кваліфікації в інституті 

післядипломної педагогічної освіти є комфортним (в кабінетах і лабораторіях 

достатньо місця, взимку працює опалення, доступ до wi-fi та копіювальної 

техніки, за потреби надається гуртожиток тощо) для 344 (74,78%) курсантів; 

скоріше так – 95 (20,66%); скоріше ні – 10 (2,17%); ні – 8 (1,74%); важко 
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відповісти – 3 (0,65%) (діаграма 20). 

Діаграма 20 

 

 

Проходження курсів підвищення кваліфікації в інституті післядипломної 

педагогічної освіти Вашого регіону за бюджетні кошти відмітили 402 (87,39%) 

респондентів; за власні кошти – 23 (5%); частково за бюджетні, частково за 

власні кошти 35 (7,61%) (діаграма 21). 

Діаграма 21

 

 

На запитання «Чи вимушені Ви були під час проходження курсів 

підвищення кваліфікації в інституті післядипломної педагогічної освіти Вашого 

регіону робити наступне:» відповіді розподілилися наступним чином: 

сплачувати благодійні внески (на ремонт закладу, придбання обладнання тощо) 

– 4 (0,87%); купувати підручники, інші публікації викладачів – 11 (2,39%); 

0,65

1,74

2,17

20,66

74,78

0 10 20 30 40 50 60 70 80

важко відповісти

ні 

скоріше ні

скоріше так

так

87,39

5
7,61

за бюджетні кошти

за власні кошти

частково за бюджетні, частково за 

власні кошти



дарувати подарунки викладачам – 13 (2,83%); нічого із вищезазначеного – 432 

(93,91%) (діаграма 22).  

Діаграма 22 

 

 

Щодо корупції в системі післядипломної освіти, то відповіді 

розподілилися наступним чином: все охоплено корупцією 0 (0%); корупція 

досить поширена – 2 (0,44%); трапляються окремі випадки корупції – 

10 (2,17%); корупції немає – 419 (91,09%); важко відповісти – 29 (6,3%) 

(діаграма 23). 

Діаграма 23 

 

 

Із твердженням, що курси підвищення кваліфікації вчителів можна 

замінити іншими видами освіти (наприклад, самоосвітою) за умови, що 

атестація педагогічних працівників буде проводитися за новими принципами 

(наприклад, зовнішніми комісіями або у формі ЗНО) повністю погоджуються – 
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44 (9,57%) опитаних, стільки ж – 44 (9,57%) обрали відповідь скоріше так; 

скоріше ні – 86 (18,69%); ні – 218 (47,39%); важко відповісти – 68 (14,78%) 

(діаграма 24). 

Діаграма 24 

 

 

В цілому очікування від курсів підвищення кваліфікації виправдалися у 

304 опитаних (66,09%); скоріше так – у 124 (26,96%); скоріше ні – у 10 (2,17%); 

ні – у 12 (2,61%); важко відповісти – у 10 (2,17%) (діаграма 25).  

Діаграма 25 

 

 

Для покращення якості післядипломної педагогічної освіти респонденти 

пропонують: 

- збільшити кількість лекцій з нормативно-правового забезпечення; 

- проводити більше практичних занять (тренінгів, майстер-класів) 

професійного напряму, зокрема в школах м. Запоріжжя; 

- звернути увагу на фахову сторону навчання, обмін досвідом серед колег; 
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- приймати всіх, хто виявив бажання пройти курси підвищення 

кваліфікації, а не тільки за квотами територіальних одиниць. 

 

 

Завідувач обласним науково-методичним 

центром моніторингових досліджень якості освіти   Р.Я. Шумада 
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