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Майже усі вчителі вважають, що у закладі створені належні умови для постійного 

підвищення кваліфікації. Педагоги закладу забезпечують професійний розвиток з 

урахуванням цілей та напрямів розвитку освітньої політики, обираючи різні форми, 

види та напрями підвищення рівня професійної майстерності, займаються 

самоосвітою. Для підвищення кваліфікації більшість вчителів вибирали курси ІППО та 

онлайн-курси. Переважна більшість педагогів використовувала також методичні 

семінари, тренінги, майстер-класи, вебінари та самоосвіту. Серед напрямів 

підвищення рівня професійної майстерності педагогічні працівники зазначили: 

використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті; законодавче 

забезпечення освітнього процесу; методичні аспекти викладання предметів та курсів; 

форми організації освітнього процесу; психологічні особливості роботи зі здобувачами 

освіти; безпечне освітнє середовище; формування у здобувачів освіти громадянської 

позиції. Окрему увагу більшість педагогів приділяє таким напрямам, як: організація 

навчання дітей з особливими освітніми потребами. Педагогічні працівники здійснюють 

інноваційну діяльність , реалізують освітні проекти. в закладі на високому рівні 

співпраця між педагогами при спільному плануванню роботи та реалізації освітніх 

проектів. 



Педагогічні працівники використовують освітні технології, у 

тому числі елементи дистанційного навчання, спрямовані на 

оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними 

вміннями здобувачів освіти. Переважна більшість вчителів 

використовують в освітньому процесі ІКТ, електронні освітні 

ресурси,  хмарні технології, також, використання ресурсів 

мережі Інтернет для самостійного пошуку навчальної 

інформації. Більшість вчителів використовує інтерактивні 

платформи. Вчителі поширюють власний педагогічний досвід 

через публікації,  у матеріалах та виступах конференцій, у 

професійних спільнотах соціальних мереж, на освітніх онлайн 

платформах,  у фахових виданнях. Проте виявлено, що 

більшість педагогів не мають оприлюднених розробок. 

Більшість вчителів використовує рекомендації Міністерства 

освіти і науки України, власний досвід та спільну роботу з 

колегами при розробленні календарно-тематичного планування. 

Забезпечується особистісно орієнтований підхід в освітньому 

процесі та здійснюється оцінювання учнів на належному рівні.



Комунікація відбувається у різних формах, що сприяє налагодженню 

партнерських взаємин між педагогами закладу та батьками. Інформацію про 

діяльність ЗО батьки отримують від класного керівника, через вебсайт школи, 

батьківські збори, спільноти в соціальних мережах, індивідуальні психолого-

педагогічні консультації. Усі вчителі використовують індивідуальну форму 

спілкування з батьками, а також комунікують на батьківських зборах.

Педагоги діють на засадах академічної доброчесності, розробляють 

диференційовані завдання, підбирають такі, які потребують критичного 

мислення, демонструють власний приклад дотримання доброчесності. 

Переважна більшість учителів інформують учнів про дотримання основних засад 

та принципів академічної доброчесності під час проведення навчальних занять. 

Вчителі проводять бесіди щодо дотримання академічної доброчесності, 

знайомлять здобувачів освіти з основами авторського права. Опитані педагоги 

зазначають про відсутність перешкод у їхньому професійному зростанні. 

Психологічний клімат закладу сприяє співпраці вчителів.



Потребує вдосконалення:

заохочувати вчителів поширювати власний педагогічний досвід у
фахових виданнях, освітніх онлайн-платформах та власних блогах; 
проводити більше просвітницької роботи щодо дотримання академічної
доброчесності учнями; 

використовувати активніше тренінги та майстер-класи у роботі з
батьками.

За результатами опитування батьків з’ясовано, що більше 60 % 

батьків вважають, що ставлення педагогів до учнів школи – дуже добре.  

Учителі школи дають учням високий рівень знань, 98 % батьків
зазначили, що учителі школи є авторитетом для їхніх дітей. Більше 90 % 

батьків вважають, що у закладі проводяться уроки, які є цікавими для
дітей. На достатньому рівні учні зацікавлені у роботі гуртків, які
проводяться у школі. Опитані батьки вважають, що у педагогів школи
високий рівень загальної культури. Також виявлено ,що рівень
зацікавленості дітей у роботі гуртків закладу потребує покращення. 

Педагогічні працівники частково здійснюють інноваційну діяльність та
беруть участь у дослідно-експериментальній роботі, освітніх проектах,  
не залучаються до роботи як освітні експерти. 


