
Результати анкетування слухачів курсів підвищення кваліфікації 2020 р. 

Категорія слухачів 
курсів підвищення 
кваліфікації 

Чи виникали у Вас 

проблеми під час 

навчання (так, ні)? Якщо 

виникали, то які? Що 

варто було б змінити, 

щоб уникнути цих 

проблем у 

майбутньому? 

Які теми викликали у 

Вас найбільший 

інтерес? 

Які недоліки, на 

Вашу думку, 

можна виділити в 

змісті навчання? 

Яка тематика курсів була б 

актуальною для Вашого 

подальшого підвищення 

професійної компетентності? 

Ваша особиста думка щодо 

конкретних курсів підвищення 

кваліфікації  

учитель художньо-
естетичного циклу 

Ні 

Інртерактивні методи та 

технології 

Повторення одного 

і того ж матеріалу 

Сучасні педагогічні технології 

навчання мистецьких дисциплін 

Урізноманітнити форми 

проведення курсів 

Учитель 
математики/інформати
ки  

Ні  Ікт в освіті  -  Stem  - 

Учитель англійської 
мови  

Хотілося б більше 

дізнаватися про нові та 

сучасні методи роботи на 

уроках Інформаційні технології  

Багато застарілої 

теорії та 

презентацій  Нові методи роботи під час уроку - 

Учитель англійської 
мови  

Ні Здоровязбережння  

Мало практичних 

занять  

Викладання англійської мови в 

початковій школі  Позитивна 

Учитель інформатики 
ні 

сервіси дистанційного 

навчання 

Не отримали 

пакети матеріалів 

курсів 

(презентацію 

вчителя, 

посилання, та ін.) 

сервіси для контролю знань учнів 

при дистанційному навчанні Потрібні, актуальні, в ногу з часом. 

Учитель інформатики 
Ні Інклюзія Немає недоліків 

Інформаційно-комунікаційні 

технології Все сподобалось 

Учитель трудового 
навчання 

Ні Інклюзія 

Мало інформації 

про інклюзивну 

освіту  Інклюзивна освіта 

Хотілось б побільше майстер 

класів для вчителів трудового 

навчання 

учитель іноземних мов 

використання платформи 

BIG BLUE BUTTON інклюзія 

багато практичних 

завдань інклюзія немає 

Учитель історії 
Ні , не виникало 

Інклюзія в старших 
Нічого Інклюзія в середній школі 

Курси дуже плодотворчо вплинули 



класах на мою педагогічну роботу. 

учитель хімії 

так, брак часу на 

виконання роботи 

застосування хімічних 

редакторів 

відсутність живого 

спілкування 

застосування спеціальних 

хімічних редакторів Дуже цікава і корисна тема 

Учитель початкових 
класів 

Проблеми були тільки зі 

зв'язком та інтернетом. 

Формування 

обчислювальних умінь і 

навичок учнів початкової 

школи. 

Дякую, я усім 

задоволена. 

Інноваційні технології у 

початковійшколі. 

Такі курси допомагають вчителям 

підвищувати свій професіоналізм і 

майстерність, вчитися працювати 

у новому форматі, спілкуватися з 

колегами у режимі онлайн. 

Заступник директора  

Так. Основна робота і 

курси. Частину занять 

поводити в другій 

половині дня  Атестація  Все добре  Дистанційне навчання Сподобалось  

вихователь ЗДО 

у зв’язку з тим, що робота 

проводиться он-лайн, 

треба добре знати 

компьютер, але в 65 років 

цьому дуже важко 

навчитись швидко. 

Виникає паніка, 

підвищується тиск. інноваційні технології не можу сказати 

навчання ІКТ технологій для 

вихователів дуже важко 

учитель української 
мови 

ні інноваційні технології забагато теорії 

інформаційно-комунікаційні 

технології 

Цікаво, насичено, але замало 

практичного відпрацювання 

Вихователь 
Ні Інклюзивна освіта  

Мало практичного 

матеріалу Інклюзія Дякую, бажаю всім здоров`я  

вчитель української 
мови та літератури та 
зарубіжної літератури 

не виникали 

інклюзивна освіта та 

використання ІКТ 

треба якось 

узгоджувати час з 

огляду на те, як 

вчитель проходить 

курси - з відривом 

від основної 

діяльності чи без .І 

відповідно 

формувати групи. інклюзія, зарубіжна література все влаштовує. 

Соціальний педагог 
Ні Таких не ул ой Немає недоліків Більш по спеціальності Поки що немає 



ЗАСТУПНИК 
ДИРЕКТОРА З 
НАВЧАЛЬНО-
ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

НІ БУЛІНГ НЕМАЄ УКРАЇНСЬКА МОВА ВСЕ ЧУДОВО. ДЯКУЮ ВАМ 

Учитель 
математики/інформати
ки  

Ні  Ікт в освіті  -  Stem  - 

Вчитель фізичної 
культури та трудового 
навчання 

Ні Фізичний розвиток дітей Важко сказати Психологічний розвиток Мене все устраює 

учитель математики 

розв'язання задач. більше 

прикладів стереометрія немає стереометрія 

курси підвищення кваліфікації 

збільшують рівень знання 

Початкові класи 
не виникало Всі  оцінювання очна + 

Вчитель початкових 
класів 

Ні Інклюзія Не має Інклюзія Дякую 

Учитель біологіі 

Так,теми лекцій відповідні 

до назви курсі,а не просто 

загальноосвітні 

Ніякі,цікавила назва 

курса,але ні однієї лекції 

на цю тему не було 

цікавила назва 

курса,але ні однієї 

лекції на цю тему 

не було - 

Залишилась незадоволена від всіх 

курсів,які проходила 

Учитель початкових 
класів  

Ні Інтерактивні технології  

Велика кількість 

слухачів 

(учасників) курсу Робота з інтерактивною дошкою Всіма овочами задоволена 

учитель географії 

Програма була 

перевантажена 

загальними теоретичними 

питаннями, що 

розглядалися 

неодноразово на 

попередніх курсах. А ось 

того, що я хотіла - 

застосування 

інформаційних технологій 

( як заявлено було назві 

курсів) я не отримала у 

зв'язку з відсутністю 

практичних занять у 

комп'ютерному класі. 

Тьютор старалася усіма 

доступними їй способами 

Сертифікація і цифрові 

технології  

Не було 

практичних занять 

Практика в організації 

дистанційного навчання за 

допомогою онлайн-сервісів 

Ефективність курсів була б 

вищою, якби замість 

повторюваних з року в рік лекцій і 

роботи над оформленням проекту 

( навіщо воно взагалі?) ми всі 30 

годин займалися б у 

комп'ютерному класі, вивчаючи 

роботу в Zoom, Google classroom, 

Google -картами, сервісами зі 

створення Gif, технологіями 

доповненої реальності, PearDeak, 

роботі з інтерактивною дошкою 



викласти тему, але без 

практичних занять на 

комп'ютері ефективність 

такого навчання низька. 

Прошу адміністрацію 

організовувати в 

подальшому технічне 

забезпечення такого виду 

курсів 

Заступники директорів 
з НВР до 5 років 

Ні 

Атестація, підвищення 

кваліфікації Актуальність тем 

Організація дистанційного 

навчання 

Було забагато лекцій одного 

викладача, повторював одне й те 

саме.  

Вчитель фiзкультури 
Нi Усi Нема Рiзнi  Усе супер 

Учитель української 
мови та літератури 

Ні,запитань не виникало Н 

Поганий зв'язок 

інтернету ☆ * 

Початкова освіта  
Ні Інклюзія 

Навчання дітей у 

інклюзивному класі  

Методика навчання по предмету 

"Я досліджую світ" Більше практики 

Учитель фізики 
Ні Компетентність Все добре Нові методи викладання фізики добре 

Вчитель англійської 
мови 

Більше практичних 

інструментів для роботи, 

обмін досвідом, реальні 

навички для роботи, не 

тільки теоретичні, як 

мастей класи, воркшопи 

Живе спілкування з 

носієм мови 

Предмети не за 

фахом, зробити із 

більш сучасними CLIL, змішане навчання Більше практики менше теорії 

учитель хімії 
ні 

давно було вже не 

згадаю - природничі компітентностті тільки не дистанційно 

УЧИТЕЛЬ 
АНГЛІЙСЬКОЇ 

НІ ПСИХОЛОГІЯ ВСЕ БУЛО ДОБРЕ 

використання онлайн ресурсів 

для оцінки знань учнів розвиток завжди цікавий 

Учитель фізики 
Ні Пмт Психологія 

Платформи дистанційного 

навчання Дуже потрібні.Дякую! 

Учитель зарубіжної 
літератури 

Ні Всі теми цікаві Незручний розклад Інноваційні методи викладання Теми підібрані цікаві та корисні 

Учитель української 
Ні Проектна робота Немає 

Застосування інноваційних Проводити навчання очно в 



мови та літератури  технологій на уроках української 

мови та літератури  

Академії неперервної освіти 

Вчитель англійської 
мови, заступник 
директора з НВР  

Викладачі не приходили 

на пари, цілий день 

чекали , ніхто так і не 

прийшов, тому - 

неорганізованість 

навчального процесу. 

Погане та зверхнє 

ставлення до вчителів від 

вмкладачів інституту 

вдосконалення.  

Організація 

дистанційного та 

змішаного навчання  

Онлайн курси не 

мають недоліків , 

очні курси - 

малоінформативні, 

молодому 

спеціалісту знань 

взагалі не 

додають. 

Удосконалення методики 

викладання англійської мови в 

умовах дистанційного навчання.  Вже раніше описала.  

учитель фізики 

спочатку бажано лекції, а 

потім практичні занаття робота над проєктами 

мало часу на 

підготовку 

матеріалів 

дистанційна, змішана форми 

навчання 

багато цікавого матеріалу, іноді 

навіть згадалися студентські роки 

Учитель української 
мови 

Проблем не було Інноваційні технології Таких не помічено 

Інформаційно-комунікаційні 

технології Більше очної форми  

Учитель географії  
Нв Інноваційних технологій  

Мало практичних 

занять  Стем технології  Проводити очні  

учитель фізики та 
астрономії 

Інколи було замало часу Здоров'язбереження - складно сказати Вау 

вчитель німецької 
мови, української мови 
та літератури 

Ні 

Культура мовлення 

сучасних підлітків - 

Оптимальне використання 

цифрових технологій Хотілося б тільки очні курси! 

вчитель фізики 
Ні ІКТ 

Необхідно більше 

практичних занять 

Інклюзивне навчання у старшій 

школі - 

Вчитель фiзкультури 
Нi Усi Нема Рiзнi  Усе супер 

Учитель фізики 
Ні 

Фахова підготовка 

Більше 

Більше уваги 

приділяти 

інформаційним 

технологіям ЗНО 

Організація дистанційного 

навчання 

Вчителі початкових 
класів  

Ні 

Інформаційно - 

комунікаційні технології  

Формування у 

дітей життєвих 

цінностей  Інклюзивна освіта  

Все було цікаво, пізнавально і 

корисно  



Вчитель початкових 
класів 

Ні Всі Не виявила Розвиток читацьких навичок Поки не можу визначитись 

Вчитель зарубіжної 
літератури 

ні Інноваційні технології Все влаштовує Про дистанційне навчання 

На мою думку, більше реалізувати 

принципи міжпредметної 

інтеграції: 

керівник закладу 
ні Інклюзія 

Я не бачу суттєвих 

недоліків Інноваційні технології Дякую., все добре!!! 

Учитель математики 

Так. Двічі прослухала одні 

і ті ж самі теми психології, 

оскільки проходила курси 

з фізики та математики 

Прийоми роботи під час 

занять 

Концепція "нова 

українська школа" 

Розвиток математичних 

компетентностей Потрібні тільки ОЧНІ! 

Учитель 
історії/географії 

Ні Інклюзивне навчання Мало практики Змішане навчання 

Онлайн курси відбуваються в дуже 

динамічному темпі, не 

враховуються швидкість покриття 

інтернету 

Вчитель початкових 
класів 

Ні Інклюзивна освіта Не які Інклюзивна освіта Не маю думки  

Вчитель початкових 
класів 

Так За фахом Мало практики Ключові компетентності Очні курси, а не онлайн 

вчитель початкових 
класів 

Частково. Це пов‘язано з 

мережею інтернету та 

плановим відключенням 

світла в населеному 

пункті. 

Державна та регіональна 

освітня політика: виклики, 

досвід, перспективи. 

На мою думку, 

недоліків в змісті 

навчання не 

спостерігалось. 

Сучасні підходи успішного 

розвитку здобувачів освіти НУШ 

Курси пройшли змістовно, 

отримані знання використовую в 

своїй діяльності. 

Вчитель інформатики 
Ні Фахові знання Нічого Дистанційне навчання Дуже важливо проходити курси 

Учитель початкової 
школи 

Ні Дистанційне навчання - Онлайн-сервісу для навчання 

Змістовно, інноваційного та 

актуально 

вчитель англійської 
мови 

Так,недостатній рівень 

вододвння 

комп`ютерними 

технологіями.Треба 

розробити якісну 

програму підвищення 

кваліфікації вчителів з 

інформаційних 

технологій,надати 
Інноваційні технології 

Недостатнє 

оснащення шкіл 

наочністю тощо 

Оволодіння комп`ютерними 

програмами,які можна плідно 

застосовувати в роботі 

Більше практичних завдань,які 

можна застосувати на 

практиці,менше теорії 



можливість практичних 

занять ,робити це 

постійно. 

Вчитель хімії  

Так, початок занять 

співпадає з розкладом 

уроків Інклюзія  не знаю  Stem, Steam та Streem освіта Все добре 

Педагог- організатор 
Ні Нуш Ніяких 

Патріотичне 

виховання,еколонічне Всі курси цікаві 

Учитель англійської 
мови 

Ні Структура уроку 

Практичні 

завдання Робота з інклюзивними дітьми Очна краща 

Вчитель початкоих 
класів 

Нв Всі Не знаю Нуш Всі були цікаві 

Соціальний педагог 
Ні Інклюзія 

Неорганізованім 

учасників Девіантна поведінка Позитивна 

Вчитель історії 

Так, не вистачає часу 

іноді на виконання 

завдань, підводить 

техніка 

Викладання 

інтегрованого курсу 

історії Не побачила 

Викладання інтегрованого курсу 

історії Очна форма , а не дистанційна 

Вчитель фізичної 
культури 

Ні Спортивні естафети Більше теорії Новий вид спорту Нові знаня 

Учитель хімії  
Ні 

Інтерактивні методи 

навчання Не побачила  он-лайн освіта Дуже корисні для фаховооо росту. 

Учитель англійської 
мови 

- Іноваційні технологіі - 

Інформаційно-комунікаційні 

технології 

Дякую за можливість брати участь 

у такому високоорганізованному 

процесі самоосвіти. 

Соціальний педагог 
Ні Інклюзія Не має СЖО Гарні і чудові знання 

Учитель фізики та 
астрономії  

Ні Лекції з психології 

У шкільному курсі 

фізики та 

математики є 

розбіжності 

Тема "Активізація пізнавально 

діяльності учнів" Курси пізнавальні, потрібні  

ЗДВР 
Ні Інклюзія Немає недоліків  Екологія Інклюзія  



Заступник директора з 
навчальної роботи 

Ні Еормативно-правові Ніяких 

Освітні онлайн-платформи для 

навчання учнів Курси сподобались 

Заступник з Нвр 
Не было Робота над проектом Не було Практика Гарна робота 

Вмхов.ГПД 
Нi Психологiя Нема& Все що стосу&ться 1 класу Бiльше наочностi 

учитель англійської 
мови  

Проблем не виникало. 

Ігри на уроках англійської 

мови у початковій школі.  Недоліків немає  Інноваційні технології викладання.  

Впровадження інтерактивних 

технологій.  

Вчитель початкової 
школи 

Ні Формувальне оцінювання - 

Інтегроване навчання. Структура 

інтегрованого уроку мови та 

читання - 

Учитель хімії 
Ні Ні Ні Ні Жах 

Керiвник ЗЗСО 
Наявнiсть iнтернету 

Фiнансова автономiя 

закладу освiти 

Вiдсутнiсть 

конкретного 

алгоритму дiй 

керiвника в данiй 

темi 

Оновлення статуту закладу ззсо 

вiдповiдно до нового ЗУ "Про 

освiту" Очна форма 

Учитель історії 

Навчальні години 

співпадають з розкладом 

уроків. Ми повинні вести 

урок і в цей же час бути 

присутнім на лекції,або 

вебинарі. 

З нормативно-правової 

освіти 

Курси не 

співпадають з 

робочим часлм Технології навчання В цілому добре. 

Учитель зарубіжної 
літератури, заступник 
директора 

Ні 

Нормативно-правова 

база, психологія, інклюзія 

На мою думку, 

недоліків в змісті 

навчання немає 

Формування виховної системи 

школи.  

Контрольно-аналітична діяльність 

заступника директора з виховної 

роботи.  

В лютому пройшла курси для 

заступників директорів 

"Моделювання освітнього 

середовища закладу освіти". 

Нарешті, була не тільки " суха " 

теорія, а й практика. Сподобався 

також партнерський стиль 

відносин між викладачами та 

слухачами.  

учитель 
математики/інформати
ки 

ні - - - - 

Вчитель хімії Дистанційно важко було Інформаційні технології у Багато сторонньої Результати новітніх досліджень в 
Нормально, місцями цікаво 



підключитися і зрозуміти 

технологію  

професійній діяльності 

вчителя  

інформації. 

Недостатньо 

дидактичних 

інноваційних 

методів у 

викладанні  

галузі хімії. Закордонний досвід 

викладання хімії.  

Учитель англійської 
мови 

Не подобався розклад,не 

досить оптимально 

наповнена матеріальна 

база Інклюзия 

Більше уваги 

приділяти 

втіленню 

інноваційних 

технологій на 

практиці 

Практична інклюзія стосовно 

вивчення іноземної мови у 

почат.класах 

Хотілося б бути в інклюзивному 

центрі або класі та побачити на 

практиці навчання іноземної мови 

на початковій ланці 

Математика 
Нет Новые платформы Мало времени Инклюзия Курсы должны быть очными 

Учитель інформатики 
Ні MS ACCESS. 

Недоліків не 

побачили. 

Організація позакласної роботи з 

інформатики. 

Організація в умовах карантину 

висока. 

Учитель української 
мови та літератури 

Ні 

Фахова підготовка. 

Атестація, сертифікація 

та підвищення 

кваліфікації. Нормативно 

- правова база освіти. 

Дистанційна 

форма навчання Інноваційні технології навчання Частіше проходити курси 

Учитель української 
мови та літератури 

Так. Не могла викладачка 

чітко відповісти на 

питання про створення 

інтерактивних ресурсів 

через різні системи. У 

кожного різний window. А 

пояснювали лише за 

одним.  

Використання 

інформаційних 

технологій 

Відсутні 

інноваційні 

елементи для 

використання в 

освітній діяльності 

під час 

дистанційного 

навчання 

Використання онлайн-ресурсів в 

освітній діяльності 

Курси потрібні, але потрібно 

більше адаптувати їх для 

дистанційного навчання 

вчитель 
природознавства й 
географії 

За всі роки накопилось 

багато уроків, які знімали 

на конкурс "Вчитель 

року". На їх прикладі 

аналітичний аналіз, 

наприклад, після 

спільного перегляду. 

Великий розрив між 

теорією і практикою, між 

прийоми й методи 

викладання предмету 

для розвитку компетенцій 

у учнів. 

курси в минулому. 

"Что пройдет, то 

будет - мило "(А. С 

Пушкин). 

безумовно практика 

дистанційного навчання. Курсів 

багато пройшла на різних 

платформах. Вчитись потрібно все життя. 



бажаним та реальністю. 

заступник директора  
ні атестація 

не завжди якісний 

звязок методична робота задоволена 

Учитель інформатики 

Так, надто багато часу 

витрачається на 

виконання домашніх 

завдань. Це занадто 

втомлює і інформація 

гірше усвоюється. Щоб 

уникнути цієї проблеми, 

якщо є така можливість - 

менше по об’єму давати 

завдань на самостійне 

опрацювання.  Підготовка до олімпіад - - — 

Учитель физкультуры  
Нет Психология 

Старый 

материал.Читали 

лекции двух 

летней давности  

Практика по методике 

ЕФИМЕНКО  

Предоставить для нас новые 

темы,новые технологии,новые 

методики в психологии и 

педагогики  

Учитель історії 
Ні 

Нормативно- правова 

база освіти Немає 

Інформаційно-комунікаційні 

технології в освітньому процесі 

Курси не тільки дали можливість 

підвищити рівень педагогічної 

майстерності, але й знайти 

однодумців 

Учитель географії 
Не було Всі теми 

Не бачила 

недоліків Інклюзивне навчання та НУШ 

Мені сподобалось дистанційне 

навчання 

Учитель фізичної 
культури 

Ні .  Інновацій Все влаштовує 

Новітні технологі і методики 

викладання з предмету фізичного 

виховання Цікаво 

Учитель німецької 
мови 

Ні 

Використання 

інноваційних технологій Немає Використання ІКТ на уроках 

Наставники постійно допомагають 

порадами 

Биология  
Ні Екология 

Больше 

практических 

занятий с 

компьютером. 

Работа на разных 

платформах Прежняя 

Досить вдала форма підвищення 

кваліфікації.  



Учитель початкових 
класів 

Ні Інноваційні технології Немає недоліків Інтерактивні технології Курси корисні і потрібні 

учитель початкових 
класів 

ні НУШ важко сказати Інноваційні технології (педагогіка) 

Курси по НУШ були цікаві та 

своєчасні. Отримала багато нової 

інформації. 

педагог - організатор  
Ні. Самоврядування у школі 

Більш практичної 

роботи. 

Робота з технічними засобоми, 

різноманітні форми та методи 

роботи з дітьми як педагог 

організатор. 

дуже цікаві були місячні курси, 

більше інформації отримували , а 

зараз по 2 чи 4 дня. 

Вчитель початкових 
класів  

Ні Інклюзивне навчання  Немає  Навчання читанню дітей з ООП Все було цікаво  

Вищу 
Ні Філологія освіти Немає Робота з комп'ютером Дає позитивні результати 

Учитель української 
мови 

Ні Фахова підготовка Не знаю 

Використання інноваційних 

технологій 

Курси дають можливість 

підвищити та показати свої 

професійні надбання 

вчитель мистецтва 
не виникали 

практична робота, нові 

техніки, майстер-класи 

Мало наочних 

матеріалів для 

використання на 

уроках. 

Елементи арт - терапії на уроках 

образотворчого мистецтва 

хотелось бы, чтобы было больше 

практических занятий. 

учитель англійської 
мови 

не виникали 

проектна робота на 

уроках англійської 

недостатня 

кількість годин на 

опрацювання 

практичного та 

теоретичного 

матеріалу 

критичне мислення, використання 

освітніх платформ 

дуже мала кількість годин на 

опрацювання безпосередньо теми 

курсу "Проектна діяльність на 

уроках англійської", забагато часу 

було витрачено на інші лекції  

Учитель математики  
Нет Психология 

Курсирует мне 

понравились 

Методика дистанционного 

обучения 

Курсы для учителей математики 

от 25.09 отлично организованы, 

сбалансирован материал по 

методике преподавания, 

психологии и инклюзии 

Учитель початкових 
класів 

Ні Здоров збереж технол - Іннов технол Супер 

Учитель математики 
Нет Методы преподавания Не было Как заинтересовать детей учебой 

Постепенно меняются в лучшую 

сторону 



керівник гуртка 
Дуже важко для очей. Не пам'ятаю Велика нагрузка Важко сказати Ні якої) 

Учитель музичного 
мистецтва 

Ні 

Психологія дитини, 

залежно від віку Недоліків не було  Всебічний розвиток особистості Один раз на п'ять років достатьно 

педагог-організатор 

Використання 

компютерних технологій 

під час навчання  

учнівське 

самоврядування в інших 

країнах 

збільшити кількість 

практичних занять 

робота педагога-організатора в 

сучасних умовах (під час 

дистанційного навчання) 

все проведено на належному рівні. 

Цікаві лекції, практичні завдання. 

Прохання збільшити практичні 

заняття з виїздом у відповідні 

установи. 

Учитель музичного 
мистецтва 

Ні 

Психологія дитини, 

залежно від віку Недоліків не було  Всебічний розвиток особистості Один раз на п'ять років достатьно 

Учитель музичного 
мистецтва 

Ні 

Психологія дитини, 

залежно від віку Недоліків не було  Всебічний розвиток особистості Один раз на п'ять років достатьно 

Увчитель початкових  

Виникала проблема під 

час створення проектів. 

Проєкт створювали, а 

тоді викладач його 

аналізував і вказував на 

недоліки. Хотілося б 

спочатку отримати якісь 

пояснення, перед 

створенням, щоб чітко 

усвідомлювати цей новий 

вид роботи. 

Інформаційно-

комунікаційні технології 

Не всі викладачі в 

повній мірі 

володіють 

дистанційними 

методами роботи Інноваційні технології 

Дуже сподобався онлайн-формат 

курсів. 

Вчитель хореограф 
ні фахова підготовка 

побільше 

практичних занять психологія Очної практики 

Учитель української 
мови та літератури 

Ні Фахової підготовки 

Малв кількість 

годин на вивчення 

окремих тем 

Освіта в сучасних умовах, нові 

методи і технології 

Курси необхідні, дають можливісь 

дізнатися щось нове, підвищувати 

свій професійний рівень 

Учитель географії 
Ні Інноваційні технології Важко сказати  Важко сказати Важко сказати  

учитель початкових 
класів 

ні інноваційні технології не знайшла 

інноваційні технології у вивчені 

читання в початкових класах не визначила  

Мистецтво 
Добре все Методика преподавання Не має Дистанційне навчання Дякую за все) 



Учитель англійської 
мови 

Ні Психологічні Немає Дистанційна форма навчання 

Дають змогу побачити цікавих 

людей та інформацію 

Учитель географії 

Ні полблем не було. 

Втілювати більше 

практичних вправ 

Теми з практичними 

вкрапленнями 

Технічні засоби 

спілкування Правова база 

Вдячна викладачам за сумлінну 

працю 

Учитель початкових 
класів  

Ні Практичні заняття  

Переповнені 

аудиторії. Мало 

порактичних 

зснять.  

Удосконалення навичок читання у 

НУШ. 

Курси проходять на належному 

рівні. 

Учитель української 
мови 

Ні Новітні онлайн технології 

Відірваність 

навчання від 

реального 

шкільного життя 

Використання новітніх 

інформаційних технологій в 

освітньому процесі Без коментарів 

Учитель української 
мови та літератури  

Ні 

Інноваційні технології 

навчання  Недоліків немає 

Практичне застосування 

інноваційних технологій  

Методичний інструментарій 

викладання української мови та 

літератури. Використовуючи у 

роботі методи та прийоми,які 

опанувала під час проходження 

курсів  

Учитель англійської 
мови 

Проподав інтернет 

Впровадження нових 

методів навчання 

Оцінювання 

навчальних 

досягнень  

Правильне ведення дістанційного 

навчання 

Відновлення вже здобутих знань, і 

набуття нових методів і прийомів 

навчання іноземній мові 

Учитель математики 
Ні Підготовка до ЗНО 

Некомпетентність 

та формальність 

деяких 

викладачів.компе Компетентності в геометріі. Середнього рівня 

Учитель російської 
мови та зарубіжної 
літератури 

Ні 

Інформаційно-

комунікативні технології 

Робота технічних 

пристроїв 

Проектна діяльність на основі 

інформаційних комунікативних 

технологій Дуже важливо та корисно 

Учитель української 
мови 

Ні 

Інформаційно-

комунікаційні технології Не бачу недоліків Інноваційні технології Позитивна 

Учитель інформаьики 
Ні 

Психологічні підходи до 

вирішення проблем Непотрібна теорія Прийоми дистанційної освіти Дякую 



Психолог 
Ні Інклюзивна освіта Більше прикладів 

Інноваційні методи роботи з 

батьками, що виховують дитину з 

ООП Курси сподобалися, хочу ще! 

вчитель початкових 
класів 

не виникали 

Формувальне оцінювання 

в нуш 

виховна робота в 

школі нова українська школа Щиро дякую викладачам. 

Учитель української 
мови та літератури 

Ні, не виникали. Онлайн 

навчання набагато краще, 

бо з викладачів не 

вимагають грошей.  

Методика викладання 

фахового предмету 

Немає змісту 

навчання Онлайн навчання. Ресурси 

Курси треба скасувати. Принаймні, 

Свінтковську. Нічому не навчає, 

тільки принижує людей.  

учитель англійської 
мови 

Ні 

Використання 

інтерактивних технологій Немає 

Інтерактивні технології навчання 

на уроках англійської мови Все дуже чітко та зрозуміло 

Учитель російської 
мови та літератури 
 Ні Інклюзія Практичні заняття Розробки уроків  Більше практичних навичок 

заступник директора з 
НВР 

ні 

нове прочитання основ 

педагогіки 

не помітила, 

навпаки, онлайн 

варіант мені 

сподобався 

як учителю все встигати, як не 

втратити інтерес до професії, 

тобто психологія в професії 

Конструювання персоніфікованої 

системи шкільної методичної 

роботи - це гарний курс, аби 

перезавантажити роботу 

заступника з НВР у світлі вимог до 

освіти сьогодення 

Учитель історії 
Ні 

Фахові, інноваційне 

навчання 

Актуальність та 

сучасність тем Управлінська діяльність Має право на існування 

англійська мова 
запутані завдання таких не було 

відірваність від 

реальності Робота в гуглкласі не професійні 

Учитель української 
мови 

- 

інформаційно-

комунікаційні технології високий темп 

Інноваційні технології у фаховій 

підготовці корисні кожному вчителю 

Вихователь д/с 

Труднощі виникали при 

виконанні д/з, треба 

навчатися, більше читати 

метод. літ-ри і т. п.  Інноваційні т 

Мало практично- 

освітнього 

навчання. Хотілося 

б поспілкуватися з 

логопедами для 

навчання вправ 

для роботи з 
НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ОНЛАЙН 

Вважаю очні курси найкращим 

процесом у живому спілкуванні, по 

збагаченню та передачі 

інформації.  



дітьми.  

Вихователь д/с 

Труднощі виникали при 

виконанні д/з, треба 

навчатися, більше читати 

метод. літ-ри і т. п.  Інноваційні т 

Мало практично- 

освітнього 

навчання. Хотілося 

б поспілкуватися з 

логопедами для 

навчання вправ 

для роботи з 

дітьми.  НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ОНЛАЙН 

Вважаю очні курси найкращим 

процесом у живому спілкуванні, по 

збагаченню та передачі 

інформації.  

Учитель біології  
Ні Комп'ютерні технології  

Замало тем з 

предмету  Як створювати цікаві уроки Багато пізнавального  

Учитель інформатики 
Ні Інклюзія Немає недоліків 

Інформаційно-комунікаційні 

технології Все сподобалось 

Учитель інформатики 
Ні 

Робота з онлайн уроками 

на дистанційній 

платформі Не виявлено 

Дистанційні уроки, методика 

проведення 

Сподобалась дистанційна форма 

(4 дні інтенсивних занять, 

оптимально) 

учитель математики 
ні Здоров’язбереження 

Державна та 

регіональна 

освітня політика Нормативно-правова база освіти добре 

Заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, вчитель 
математики та 
інформатики 

Ні Атестація - Сертифіція 

За посвідченням можна було б і не 

їхати, можна зробити розсилку на 

пошту 

Вчитель початкових 
класів 

Ні Інклюзія - 

Інформаційні технології та stem-

освіта - 

директор 

Підводив інтернет. Важко 

було працювати в групах 

над проєктом.  

Атестація, сертифікація 

та підвищення 

кваліфікаці 

Отримала 

задоволення. Дуже 

багато цікавого і 

надзвичайно 

потрібного в роботі 

було озвучено. 

Нові підходи до управління 

закладами освіти в умовах 

становлення нової 

української школи 

Курси пройшли на високому рівні. 

Багато дізналася нового й 

цікавого. Викладачі професіонали 

в своїй справі. До слухачів 

ставилися з добротою, повагою, 

людяністю, розумінням, … 

Керівництву та працівникам 

інституту велике СПАСИБІ за 

навчання і турботу! 



Учитель хіміі 

 

 

Ні 

Розв язування 

ускладнених задач Немає Дистанційне навчання Курси потрібні 

учитель трудового 
навчання 

ні - - методики дистанційного навчання Очікували на краще 

Учитель музичного 
мистецтва 

Ні Інноваційні технологііі Недоліків нема Інноваційні технологіі Все зподобалось 

учитель англ.языка 
нет икт. расписание нуш. большая помощь в работе. 

Учитель фізики та 
інформатики 

Не виникло Не пам'ятаю Не побачила Будь яка.Мені все цікаво. Не має питань 

Учитель української 
мови і літератури 

Ні Проектна діяльність Немає 

Організація дистанційного 

навчання Більше практичних занять 

Учитель математики 

Так. Виникли деякі 

труднощі з оволодінням 

комп'ютерних технологій. 

Психологічні аспекти 

ефективної 

самореалізації 

особистості в освітньому 

процесі 

Онлайн-форма 

навчання обмежує 

"живе" 

спілкування, хоча і 

має свої переваги, 

наприклад 

перебування в 

домашніх умовах. 

Використання онлайн-сервісів для 

розв'язування задач з математики 

різного рівня складності. 

Багато корисної інформації 

вдалося отримати з курсів, 

головним чином з теоретичних 

питань. Хотілось би більше 

практичних занять для підвищення 

фахової майстерності, бо онлайн-

форма дещо обмежує таку 

можливість. 

Учитель хімії 
Ні Інноваційні технології 

Недостатня 

кількість відкритих 

уроків, майстер-

класів ІКТ Більше відкритих уроків  

Учитель біології 
Ні 

Психічне здоров’я 

підлітків  Немає недоліків  

Поліпшення екологічного стану 

України  

Курси підвищення кваліфікації в 

інституті вдосконалення вчителів 

ефективні  

Учитель геогрфії 
Ні 

Інформаційно-

комунікаційні технології Фахові  

Економічна географія,нові 

особливості Пізнавально,новизна,цікаво. 

Учитель початкових 
класів 

Ні Інноваційні технології Недоліків немає Інноваційні технології 

Чекаю, дізнатися багато нового та 

цікавого. 

Учитель хімії  
Ні 

Інтерактивні методи 

навчання Не побачила  он-лайн освіта Дуже корисні для фаховооо росту. 



Психолог 
Ні  Конфлікти Змістовнвсть Насильство  Цікаво 

Практичний психолог 
Проблем не було Розробка ІПР 

Недоліків не 

помічено Психологічне консультування 

Курси на тему " Інклюзивна освіта" 

пройшли на високому рівні. Дякую. 

Учитель інформатики 

Деякі проблеми 

технічного характеру, які 

залежали від якості 

Інтернет-зв'язку 

Розв'язування 

олімпіадних задач 

Різна теоретична 

база у слухачів 

курсів, внаслідок 

чого вони 

навчаються з 

різним темпом 

он-лайн ресурси для викладання 

інформатики у школі 

Отримала багато матеріалу, 

підвищила свій рівень, мала змогу 

поспілкуватися з колегами, 

обговорити нагальні питання 

освіти. Доброзичливе, уважне 

ставлення викладачів до слухачів 

курсів, швидке та якісне 

реагування на запитання та 

пропозиції, швидке вирішення 

проблемних питань, як 

теоретичного, так і технічного 

плану. Дякую за курси! 

Викладач бiологii та 
хiмii 

Нi Iновацiйнi технологii 

Навчання було 

оптимальним 

Формування освiтнiх 

комтентностей 

Курси допомогли менiв подальшiй 

дiяльностiв якостi викладача 

учитель математики 
Ні . . . Дуже сподобались 

Вчитель початкових 
класів 

Так, виникали. Поганий 

зв'язок 

Теми, пов'язані 

удосконаленням НУШ 

Недостатньо 

практичної роботи Тематика держатвотворення Цікаво, корисно, зручно. 

Вчитель англійської 
мови 

Ні 

Інформаційно-

комунікаційні технології не впевнена Не впевнена Не впевнена 

Учитель англійської 
мови 

Ні Інклюзивна освіта 

Більше занять з 

психології.  

Інформаційні технології, 

створення відео уроків.  

Багато корисного та актуального 

матеріалу для подальшого 

впровадження на практиці 

вчитель початкових 
класів 

ні формувальне оцінювання - - усе добре 

керівник закладу 
зникав інтернет атестація ніяких правові відносини задоволена 

заступники директора 
з навчально-виховної 
роботи 

Проблем не виникало 

Персоніфікована система 

шкільної методичної 

роботи Недоліки відсутні 

Створення якісного освітнього 

простору по-новому 

Курси підвищення кваліфікації 

заступників з навчально-виховної 

роботи проведено якісно. 

Сподобалась їхня практична 

спрямованість, що дасть 

можливість упроваджувати здобуті 



навички в роботу з педагогічними 

працівниками. Вдячна 

організаторам та викладачам 

курсів. 

вчитель початкових 
класів 

Так, лише технічні. інклюзивне навчання  не було 

організація цифрової освіти в 

початкових класах 

курси були ефективішими у 

порівнянні з минулими очними 

курсами 

Учитель початкових 
класів 

Слабкий інтернет Інклюзія Не було Дистанційне навчання 

Подобається таке навчання , 

залишається більше часу. 

Педагог-організатор 
Ні 

Організація виховної 

діяльності 

Багато інформації , 

замало часу для 

опрацювання 

Діяльність учнівського 

самоврядування у нових реаліях Інформативні курси 

Вчителі фізичної 
культури 

Ні Оздоровчі проекти 

Спочатку 

лекційний матеріал 

а потім завдання. 

Інноваційні технології під час 

уроків фізичної культури Лише позитивна 

Вчитель української 
мови та літератури  

Ні 

Лекції Г.А.Могильницької 

+++++++++І 

Більше бачити 

уроків 

Розвиток 

літератури,письменництва_правд

ива історія розвитку української 

мови та літератури  Очні,очі в очі,зустрічі живі 

Вчитель початкових 
класів  

У зв'язку з технічними 

проблемами пізно 

завантажили куратори 

завдання, а час на їх 

виконання залишається 

тим самим  Здоров'язбереження  

Перевантаження 

об'єму завдань  Інтеграція навчання  Все нормально  

Директор 
школи,вчитель 
початкових класів  

🤔Дуже часто нам 

нагадували про якість 

ремонту в 

приміщеннях,про 

необхідність збереження 

ремонту,про те,як своїми 

руками багато зроблено 

тощо і так ЩОДНЯ.  

Будь ласка,плануючи 

заняття та тематику, 

приділять більше уваги 
Атестація та інклюзія 

Мало практичних 

вправ Діловодство та профільна школа Все добре 



практичним заняттям. 

Заступник директора з 
виховної роботи 

Ні, не виникали. 

Комплексний підхід до 

вирішення проблеми 

насильства щодо жінок 

та дівчат в Україні. 

На мою думку, 

недоліків немає. Внутрішньошкільний контроль. 

Курси для заступників з виховної 

роботи актуальні, цікаві, динамічні. 

Учитель російської 
мови  

Не було курсів саме з 

моєї спеціальності. Я 

проходила курси для 

психологів . 

Таких тем не було, адже 

курси були не за моєю 

спеціальністю. 

Відому, курси - 

даремні. Це втрата 

часу, а не 

підвищення 

кваліфікації. Не було такої. Безглузда втрата часу. 

Учитель української 
мови 

Не виникали проблеми Інклюзія Не виявила  Психологічного спрямування Досить змістовні курси. Дякую! 

вчитель хімії 
Ні 

Використання хімічних 

редакторів 

Обмеження в часі 

при виконанні 

практичних робіт, 

великий об`єм 

матеріалу для 

самостійного 

опрацювання 

ІКТ при викладанні навчальних 

предметів 

Онлай -навчання - це, по своїй 

суті, самоосвіта  

Вчитель початкових 
класів  

Ні Психологія  Багато завдань Сучасні технології  Позитивна 

заступник директора з 
НВР, вчитель фізики 

Ні, робити перерви, хоча 

б на 30 хвилин без 

завдань, щоб мати 

можливість відійти від 

екрана компьютера. сертифікація 

мала 

частка/відсутність 

практичних 

модулів 

діловодство, інклюзія, 

розвьязування 

експериментальних задач з 

фізики - 

Учитель англійської 

Спочатку теорію та 

пояснення проектів,а 

потім вже сам проект , а 

не інакше, а так все гуд CLIL методика  . Методика CLIL . 

директор 

одночасне проведення 

лекцій з робочим часом. вирішення конфліктів 

сучасні інновації, 

інтегровані курси 

дистанційне навчання, 

оцінювання дякую 

Вихователь  
Ні Інклюзія, психологія Немає Психологія Все влаштовує 

учитель історії 
технічні проблеми особливості атестації та 

сертифікації педагогічних багато практичних 
Проєктна робота на уроках історії Було цікаво та корисно 



працівників 

 

завдань 

Математика  
Зв'язок  Всі  - Stem Супер  

учитель інформатики 

Тематика курсів не 

відповідає прослуханим 

лекціям. 

Використання 

компютерних технологій 

у навчанні. 

Замало часу 

виділено 

безпосередньо на 

роботу з 

тематикою курсів. 

Використання компютерних 

технологій у навчально-

виховному процесі. На 3 бали 

Вчитель біології 

Ні,але повинна була бути 

робота на 

компютері,нажаль були 

технічні неполадки Всі Немає 

Робота вчителя в умовах 

карантину Мені все сподобалось 

Вихователь ДНЗ 
Проблем не виникало Психологія Жодних недоліків 

Розширення знань за всіма 

темами Високий рівень 

Учитель англійської 
мови 

Іноді поганий зв'язок Інклюзія Нема Інклюзія Цікаво,корисно 

дошкільне навчання - 
вихователь 

ні  

Атестація, сертифікація 

та підвищення 

кваліфікації * 

Інноваційні компютерні технології 

(практичні заняття)  

Більше додати формат навчання - 

дискусії, обмін досвідом роботи 

учитель української 
мови 

ні практичного спрямування немає 

організація змішаної форми 

навчання оптимальні 

Учитель історії 
Так Психологія 

Застарілі форми та 

методи роботи Інноваційні технології навчання 

Курси підвищення кваліфікації 

мають дати нові інструменти для 

дистанційного та змішаного 

навчання. 

Вчитель початкових 
класів 

Ні Інноваційні технології 

Більше практичної 

роботи Інноваційні технології в нуш Все добре 

учитель фізичної 
культури 

ні інклюзія жодних дистанційне навчання 

дякую за гарно сплановані і 

проведенні курси 

Вчитель початкових 
класів  

Ні  Психологія  

Не було недоліків у 

проходженні курсів  Інклюзія ,психологія  Все подобається  

Вчитнімецької мови  
Змінити форму навчання Іноземні мови  Нема  Діеслова Добре  



вчитель україської 
мови та літератури 

ні методика викладання  немає 

компетентнісний підхід до 

викладання предмету 

курси організовано грамотно, 

цікаво 

Учитель математики 
Так Сучасни технологии  НУШ НУШ Не интересно 

вчитель математики 
так, технічного плану 

Атестація педагогічних 

працівників 

Більше уваги 

приділяти 

прикладній частині 

Розв'язання рівнянь з 

параметрами  

Очна форма курсів є більш 

ефективною 

Учитель початкових 
класів 

Ні Формувальне навчання 

Виклад тільки 

теоретичних знань Форми дистанційного навчання  

Хотілось, щоб була тільки очна 

форма навчання 

Практичний психолог 
Ні 

Інклюзія у закладах 

освіти Все добре 

Психологічне супроводження 

дітей з особливими потребами Мені все подобається 

учитель географії 

Не всі викладачі 

відповідали на 

незрозумілі для мене 

питання, або просто 

переводили розмову на 

іншу тему.  Інноваційні технології  Все влаштовує 

Подолання проблем при 

дистанційному навчанні Все влаштовує 

Учитель фізичної 
культури  

Ні Навчання через гру 

Викладання тільки 

теорії НУШ Не тільки теорія, а й практика 

керівники ЗЗСО, 
вчитель англійської 
мови 

Проблем не виникало управлінські 

Досі не отримала 

сертифікатів 

Ефективне навчання під час 

використання дистанційних 

технологій 

Сподобалось. Було цікаво і 

корисно. 

вихователь 

Мало часу надається на 

практичні роботи Ігрова діяльність 

Мало часу на 

практичні завдання Підвищення кваліфікації все добре 

учитель математики 

так, з отриманням 

посвідчення. Пропоную 

при он-лайн курсах 

продумати організацію 

отримання посвідчення 

слухачами Теми з математики немає Робота з обдарованими учнями 

стажування для керівників дуже 

зручно 

Учитель трудового 
обучения, технологии 

Так 

Инклюзияинформацмонн

ые Нет 

ИМаргаритуфомационные 

технологии Нет 

Учитель початкових 
класів 

Ні 
Інформаційно - Викладання теорії, 

Формальне оцінювання 
Прозодження курсів потрібне раз 



комунікаційні технології без практики  на 5 років 

Вчитель англійської 
мови 

Ні проблем не виникало Критичне мислення 

Мало практичних 

занять 

Змішане навчання в умовах 

карантину 

Курси надали цікаву інформацію, 

яку я надалі буду використовувати 

для роботи у ЗНЗ 

Учитель початкових 
класів 

Ні Формувальне оцінювання 

Слабка 

матеріальна база Навчання через гру Підвищила професійний рівень  

Учитель англійської 
мови 

Не виникали Clil 

Технічне 

обладнання 

застаріле Більш сучасна інформація 

Люди викладаються 

максимально,але щодо очного 

навчання,недостатньо сучасно 

облаштовані кабінети(мається на 

увазі технічне 

обладнання).Потрібно місту та 

державі звернути на це увагу. 

учитель англійської 
мови 

форму навчання закріплення матеріалу проекти граматика треба більше практики 

Учитель англійської 
мови 

Технічні проблеми 

кураторів Інноваційні технології 

Багато зайвої 

інформації 

Інформаційно-комунікаційні 

технології 

Дуже інформативні та корисні 

вебінари Pearson 

Доктор педагогічних 
наук 

Ні Інноваційні технології Таких не було 

Вікова психологія ( молодші 

школярі) 

Є необхідність постійно 

оновлювати свої знання, адже час 

не стоїть на місці.  

Учитель початкових 
класів 

Ні Психологія учнів 

Мало практичних 

занять Цікаві прийоми на уроках Частково сподобалось 

учитель початкових 
класів 

ні 

Використання цифрових 

технологій у роботі 

вчителя 

недоліків у змісті 

навчання не 

знайшла 

Використання цифрових 

технологій у роботі вчителя 

Дякую за можливість підвищувати 

свою кваліфікацію 

учитель хімії 
ні 

Практичне заняття з 

розв'язування задач з 

хімії недоліків не було робота з дітьми з ООП 

Організовані були на високому 

рівні, я задоволена 

Учитель фізичної 
культури  

Ні Інноваційна педагогика 

Більше фахової 

підготовки Психологія 

Більше спрямування курсів на 

практичні навички та вміння 

педагога 

Учитель історії 

Куратор має 

співпрацювати , а не 
Жодна Треба давати 

актуальний 

Методика викладання історії в 

сучасному тезнологічному світі Треба змінювати методику 

викладання. Світ не стоїть на 



виконувати роль Цербера змістовний 

різнобічний 

матеріал 

місці.Курси повинні підвищувати 

ступінь спеціаліста. Цей процес, 

процес навчання, має бути 

плідною співпрацею двох команд: 

слухач- викладач 

Філолог  
Ні Інновації  

Дистанційне 

навчання Інновації  Добре 

Вчитель 
правознавства  

Ні Коучинг Мало практики Коучинг 

Курси цікаві і надають можливість 

для самостійної роботи 

Учитель хімії 
Ні Психологія 

Мала 

інформаційна база Інноваційні технології Все влаштовує 

Учитель англійської  
Ні 

Використання нових 

технологій  Нема  Розвиток навичок мовлення  

Курсы вдохновляют и помогают 

работать с новыми силами и 

использовать новые навыки и 

методы работы  

Учитель української 
мови та літератури  

Ні, не виникли.  Медіаграмотність  

Більше знайомити 

з сучасними 

інструментаріями 

вивчення 

української мови та 

літератури, 

практичні поради.  Інноваційні технологіі 

Високопрофесійні фахівці-

практики. Менше теоретичних 

знань. Юридичний захист 

учителів.  

Вчитель музичного 
мистецтва  

Ні Інноваційні технології  Все влаштовує Формувальне оцінювання  Очні курси 

Учитель початкових 
класів 

Ні Інклюзія Нема Формувальне оцінювання Можливість проходити курси очно 

Вчитель початкових 
класів  

Ні  Інклюзія Все влаштовує Формувальне оцінювання  Добре спілкування  

вчитель початкових 
класів 

ні Інноваціїні технології Все влаштовує Формувальне оцінювання 

Живе спілкування при 

проходженні курсів підвищення 

кваліфікації 

вчитель початкових 
класів 

Ні 

Особливості роботи в 

класах НУШ Немає 

Німецька мова в початкових 

класах 

Велике спасибі організаторам 

курсів 

вихователь 
не виникали фахова пiдготовка не знайшла iнформацiйнi технологii високий рiвень 



вихователь 
Ні Фахова підготовка Не доліків не має. Фахова підготовка Високий рівень 

Вихователь 
Не виникали Фахова підготовка Недоліків немає Психологія Достатній рівень. 

учитель курсу Захист 
України 

Ні 

Підготовка молоді до 

служби в армії Немає 

Практичні заняття з курсу "Захист 

України" 

Вдячний за компетентність 

викладачів 

учитель української 
мови та літератури 

Проблем не виникло. Державна мовна політика Недоліків немає. Інноваційні технології 

Чому курси підвищення 

кваліфікації за формою 

стажування за напрямом 

«Українська мова та література» 

не веде Свінтковська Світлана 

Андріївна? 

Учитель музичного 
мистецтва 

Проблем не було Емоційний інтелект __ 

Організація навчання і дозвілля. 

Створення креативних тестів. Чекаю з нетерпінням 

директор 
не виникали оцінювання якості освіти відсутні 

практичні засади інклюзивного 

навчання 

Курси були цікаві, насичені, 

опитимальні. Дякуємо. 

Вчитель початкових 
класів 

Вказуйте прізвище та ім'я 

викладача курсів, а не 

лише назву. 

Теми заявлені на курсах 

на жаль не відповідають 

змісту Важко відповісти 

Критичне мислення, 

медіаграмотность, project based 

learning для початкової школи 

Хотілося б більше практичних 

прийомів для організації цікавих 

уроків, а не теорії, яку ми вчили 

ще в університетах 

Учитель початкових 
класів 

Ні 

Інформаційно-

комунікаційні технології  Не побачила їх  Дистанційне навчання  Вони потрібні 

Вчитель початкових 
класів 

Так. Велика кількість 

слухачів, не витримувала 

система (загруженність 

сайту). 

Методика викладання у 

початковій школі з різних 

предметів - Інноваційні технології + 

Учитель физики 
Ні Фахові 

Розвьязування 

задач Дістанційне навчання Я задоволена 

Учитель географії  
Нв Інклюзія Не має недоліків  

Використання Інноваційних 

технології в вивченні географії  

Курси цікаві, направлені на 

всебічний розвиток вчителя  

українська мова 
Нi 

Викладання казок В. 

Сухомлинського нема 

Органiзацiя змiшанного та 

дистанцiйного навчання позитивна 

Учитель початкових 
класів 

Так ( технічні проблеми) Проєктна діяльність Немає недоліків 
Дистанційне навчання у 

Все було добре 



початковій школі 

Вчитель біології та 
хімії  

Ні  Екологічні проекти  Зв'язок  Екологія, біологія  

Дякую мені дуже сподобалося, 

ВСЕ найбільше мій куратор яка не 

залишила мене в важку хвилину і 

допомагала у пояснені не 

зрозумілого для мене матеріалу . 

Вчитель математики 
Ні 

Засоби кооперативного 

навчання Не знаю Змішане навчання 

Високий професіоналізм 

викладачів,  

актуальна тематика курсів, 

комфортна психологічна 

атмосфера 

учитель математики  
ні інклюзія  

дуже насичена 

програма  підготовка учнів до ЗНО  

необхідні у діяльності кожного 

вчителя  

Логопед 
Тільки технічні проблеми Фахова підготовка 

Не треба 

начитувати те, що 

вже вчили в 

інституті Логопедія зі старшокласниками 

Накладка: лекція і одночасно 

практична робота. А хочеться і 

лекцію почути... 

Вихователь 
Ні 

Ігрові прийоми навчання 

та виховання  Немає 

Використання інноваційних 

методів для покращення 

результату навчання  Задоволена результатами  

Вихователь 
ні 

Інформаційно - 

комунікативні технології Немає 

Фахова підготовка молодих 

спеціалістів Відмінно 

Вихователь 
Ні 

Інноваційні технології, 

ігрові технології. Все влаштовує Інклюзія 

Високий рівень підготовки 

викладачів 

Учитель англійської 
мови 

Ні Питання психології 

Щоб було більш 

наочних матеріалів 

Пошук 

інноваційних 

технологій Нові методи викладання 

Мені завжди подобалися такі 

курси так як є можливість 

навчатися,спілкуватися,обмінюват

ися інформацією . 

Вчитель інформатики 
Ні 

Створення інтерактивних 

вправ, спільна робота з 

документами Не має 3D моделювання 

Цілком задоволений, дуже 

сподобалося. Корисні курси. 

Отримав нові знання, необхідні в 

моїй діяльності. 



Учитель географії 
Труднощі не виникали Інклюзивне навчання 

Дистанційне 

навчання Змішані форми навчання 

Гарна організація курсів. 

Змістовний курс. Огляд нових 

методів навчання 

вчитель математики 

так, замало часу на 

виконання практичних 

робіт. 

атестація, сертифікація 

та підвищення 

кваліфікації брак часу 

педагогічні технології в 

математиці цікаві, дякую 

Вихователь гпд 
Ні Нова програма Немає Співпраця з батьками у гпд Сподобалося  

Вихователь 

Так. Замало часу 

давалося на виконання 

практичних робіт. З психології Немає Фахова 

Було дуже цікаво, корисно і 

змістовно. 

учитель інформатики 
Ні Програмування 

Завдань багато, а 

часу на їх 

виконання мало. 

3-D графіка, програмування, БД 

Access, Excel і т. д. - 

учитель англійської 
мови  

Ні Психологія Немає недоліків  Фахова підготовка  Високий рівень підготовки  

Вчитель початкових 
класів  

Ні Педагогіка 

Іноді є моменти, які 

не стосуються 

теми  Педагогіка Все добре  

ЗАСТУПНИК З НВР 
деякі технічі моменти курсової перепідготовки не має атестація отримала досвід 

Учитель інформатики 
Ні 

Основи хмарних 

технологій Google Ніякі Хмарні технології Не можу відповісти 

асистент вчителя в 
інклюзивному класі 

так,мікрофон не 

працював,слабкий 

інтернет зв'язок  

загальні знання про 

інклюзію 

відсутність живого 

спілкування універсальний простір школи 

все добре,але бажаю живого 

спілкування 

Вчителі початкових 
класів 

Ні 

Атестація та 

сертифікація 

Більше сучасного 

матеріалу 

Інтерактивні технології навчання 

математики в початкових класах 

Зручно працювати. Побільше 

практичних занять та методичних 

новинок 

Вчитель початкових 
класіа 

Ні 

Інформаційно-

комунікативні технології  

Більше часу на 

виконання 

проектів.ф 

Формувальне оцінювання в 

поч.класах Дякую за організацію таких курсів. 

Учитель фізики 
ні Розв'язування задач Не має 

Розв'язування олімпіадних задач 

з фізики Такі курси необхідні 



вчитель англійської 
мови 

ні Інклюзія 

Мало часу на 

опрацювання 

матеріалу Інклюзія не можу відповісти 

Вчитель початкових 
класів 

Так.Спочатку потрібно 

давати лекції,а потім 

проєкти. 

Формувальне 

оцінювання. Нема недоліків. 

Дистанційне навчання у 

початкових класах. 

Курси потрібні для свого 

професійного розвитку. 

Вчитель початкових 
класів 

Так. Спочатку я хотіла б 

прослухати теорію, а 

після виконувати 

практичні роботи. Формувальне оцінювання Все сподобалося Дистанційне навчання  

Мені курси сподобались. Цікаво. 

Змістовно. Потрібно. 

Учитель інформатики 

так. Постійні проблеми з 

інтернетом Веб-дизайн Не знаю Не знаю Курси сподобались 

Спеціаліст  
Ні Математика Не має робота з складними дітьми Хочу ще раз до вас 

Учитель фізики 
Ні. 

Використання сучасних 

методів навчання під час 

карантину. 

Слабка 

матеріальна база 

шкіл . Хмарні технології. Цікаво та пізнавально. 

учитель української 
мови та літератури 

Ні 

Сучасна українська мова. 

ІКТ. Правовий модуль 

Один недолік- 

поганий інтернет 

звя'зок 

Вивчення української мови та 

літератури у нових сучвсних 

умовах Повністю все влаштовує. 

директор 

ні, крім проблем з 

Інтернетом 

Організація освітнього 

процесу засобами 

педагогіки партнерства - 

Особливості інклюзивного 

навчання  Бажання проходити курси очно 

Учителі математики 
-- 

Підготовка до зно, 

атестація педпрацівників, 

кооперативне навчання, 

використання ІКТ - 

Використання ІКТ, кооперативне 

навчання 

Курси сприяють підвищенню 

кваліфікації вчителя 

Вчитель початкових 
класів 

Ні Проєктна діяльність Немає недоліків 

Дистанційне навчання в 

початковій школі. Організована на середньому рівні. 

Учитель зарубіжної літ. 
Ні 

Форми та методи 

викладання на уроках 

зар.літ. 

Мало практичної 

роботи 

Новітні технології на уроках 

літератури Сподобалось навчання. 

Учитель англ. мови Мiй недостатнiй досвiд Аналiз синтез та оц iнка Бiль ше 
Нетрадиц iйнi методи навчання 

Очнi курси та онлайн у комплексi 



роботи з цифровими нос 

iями 

знань практичних 

завдань 

дають результат 

вихователі 
ні 

співпраця з батьками, 

аспекти формування 

економічного виховання немає співпраця з батьками 

ми задоволени співпрацювати з 

Вами 

Заступник директора 
ні Всі Ніякі Не знаю 

Набуття нових знань щодо 

атестації педагогічних працівників 

учитель української 
мови та літератури 

Пропадав Інтернет, але 

потім з'являвся. Вдячна 

всім за розуміння. Курси 

цікаві. Задоволена тим, 

що я мола можливість з 

Вами попрацювати. Щиро 

вдячна!!! 

«Медіаосвіта як 

інструмент розвитку 

громадянської 

компетентності», 

"Використання 

інтерактивних технологій 

навчання для 

формування учнівських 

компетентностей при 

вивченні творів 

української літератури".  

Недоліків в змісті 

навчання немає, 

лише в мережі 

Інтернет (в селах) 

"Методична робота в закладі 

освіти в умовах змін" 

Я проходила курси з теми: 

«Українська література кінця ХІХ - 

першої чверті ХХ століття в 

контексті загальноєвпропекйського 

літературно-мистецького 

розвитку» і задоволенна всім: 

рівнем викладання, людяністю 

(технічні неполадки). Бажаю Вам 

міцьного здоров'я, Божого 

благословення, многая і благая 

літа. 

заступник директора з 
нвр 

НІ 

Підвищення кваліфікації 

педпрацівників 

Не всі питання на 

законодавчому 

рівні зрозумілі Методична робота в умовах змін 

Курси дали змогу отримати 

відповіді на запитання щодо 

атестації та сертифікації 

педагогічних працівників 

учитель математики 
ні Наскрізні лінії - 

 

змішане навчання 

Змішане навчання Ротаційна 

модель 

викладач педагогіки 
ні ---- ----- ----- !!! 

Учитель биологии 

На очных курсах 

вопросов не возникало, 

или решались сразу 

Новые технологии 

преподавания больше 

практической роботы 

Больше 

практической 

работы Обмен опытом с коллегамитак 

Непосредственный контакт 

преподавателей и слушателей 

более эффективен. 

Учитель хімії 
ні Всі Ніякі Не можу сказати Мені сподоболось 

соціальний педагог  
ні  психологія  

немає , тому що 

проходила очно  

Психолого-педагогічний супровід 

інклюзивного навчання 

необхідна для професійного 

зростання  

Вчитель зарубіжної 
літератури 

Ні Використання ІКТ Немає Проектна технологія Курси були цікавими та корисними 



Вчитель трудового 
навчання 

Нi Використання IKT Немаe Проектная технологiя Цiкаво та корисно 

Учитель початкових 
класів 

Ні Нуш Немає Оцінювання класів НУШ Дуже корисно 

учитель української 
мови та літератури 

ні ІКТ 

мало практики, 

багато теорії 

змішане навчання (практичне 

втілення) задовільна 

Вчитель музики 

Так. Робота у Gmail .Не 

завжди вчасно доходили 

практичнi,самостiйнi 

роботи до лектора- 

викладача. Робота 

куратора- iнформувати 

про це 

Нормативно- правова 

база освiти Не маэ 

Пiдвiщення професiйноi 

компетентностi в сферi музичного 

виконавства  

Бiльш враховувати особливостi 

професiй викладачив iнструментiв 

( наприклад : викладач скрипки, 

фортепiано) 

учитель іноземної 
(французької) мови 

ні 

проектна методика у 

викладанні іноземної 

мови не можу виділити 

Практичне використання 

платформ для дистанційного 

навчання 

під час курсів для вчителів 

іноземної мови бажано більш 

долучати практикуючих віителів, 

які мають результативні авторські 

методики 

Учитель географії 
Ні Інноваційні технології Немає Здоров'язберігаючі технології Немає 

учитель  
ні 

Нормативно-правова 

база освіти 

недостатність 

нових ідей і 

напрацювань  Фахова підготовка 

В нас чудові взаємини і багато 

інформації, але криза у усіх 

сферах, "нове" усе через інтернет 

,а хотілося б самобутнього, 

послухати методистів, які вже 

знайшли підходи до сучасних 

дітей і їх проблем.  

учитель початкових 
класів 

Ні Інлюзія Жодних 

Організація змішаного типу 

навчання (Проєктування на 

майбутнє). Об'єднання класно - 

урочної форми навчання з 

дистанційним навчанням. 

Організація уроків граматики 

(курси для початкової школи) дуже 

сподобалися. 

Учитель истории 
Нет Проф.подготовка Расписание Громадянська осв. Необходимы  

Вчитель географії 

Мало часу на підготовку 

завдання. Оздоровчі технології Нема Оздоровчі технології 

З містичний матеріал, доступно 

викладений. 



Учитель російської 
мови  

Не виникало  Робота над проєктом Не має  

Розвиток ключових та предметних 

компетентностей на уроках 

російської мови  

Курси пройшли на високому 

професійному рівні, дякую за 

співпрацю  

вчитель англійської 
мови 

Платформа "Класна 

Оцінка" жахлива. Багато 

модулів та матеріалів, які 

зовсім не потрібні 

вчителю на уроці або під 

час піготовки до уроку. 

Реально корисним з 

восьми модулів був тільки 

один 

З фахової підготовки - 

англійською мовою. Все, 

що стосується 

практичного оволодіння 

англійською мовою 

Потрібно давати 

дійсно цікаві 

модулі стосовно 

фаху для 

викладачів шкіл, а 

не "все що 

завгодно" 

Все, що стосується практичного 

оволодіння англійською мовою та 

застосування знань на практиці  

На курсах повинні викладати 

особи, які дійсно зацікавлені в 

передачі своїх знань та 

практичного досвіду, Щоб була 

зацікавленність в проходженні 

курсів та набуття нових (дійсно 

нових) знань, а не відбування 

годин для атестації 

Вчитель початкових 
класів 

Проблеми в мережі. Іноваційні технології 

Невідповідність 

сучасним вимогам 

викладання Інформаційні технології 

Курси проходять на достатньому 

рівні. 

вчитель укр. мови та 
літ. 

не було інноваційні технологіїне немає продовжити тематику 

курси пройш 

ли на високому рівні  

учитель англійської 
мови 

Ні ааа ббб ввв ---- 

учитель фізики 
Ні 

Розробки ситуаційних 

вправ з фізики. 

Нормативно-правова 

база освіти Недоліки відсутні ІКТ-технолігії 

Все сподобалось, усім 

задоволена. Дякую! 

вчитель географії 

так, організаційні, 

вирішували у ході 

виконання практичних 

робіт 

розв'язування задач з 

економіки 

великий об'єм , 

брак часу зміни клімату цікаво, професійне зростання 

Учитель інформатики 
Ні learning apps.org Немає 

Я досліджую світ, математика, 

українська мова. Все добре. Сподобалось 

Вчитель математики 
ні 

Нетрадиційне навчання 

математики, інклюзія, 

атестація та сертифікація 

педагогічних працівників жодних 

ІКТ - технології на уроках 

математики 

ВСе сподобалось! Дякую за 

співпрацю! 

Учитель інформатики 
Інколи learning apps.org Немає Українська мова Сподобалось 



учитель математики 
ні 

професійна підготовка , 

інклюзія 

недостатня 

швидкість 

Інтернету  

Впровадження нового державного 

стандарту базової середньої 

освіти в галузі "Математика" 

Все вдалось , сподобалось 

працювати . Дякую викладачам. 

Вчитель початкових 
класів 

Ні Психологія 

Застарілі 

матеріали Нові методики викладання 

На курсах хочу пізнавати щось 

нове, а не повторювати давно 

вивчене. 

Заступник директора 
Інтернетзв'язок 

Коучинговий підхід в 

роботі закладу SWOT аналіз 

Практика управління, практична 

діяльність ЗД НВР 

Курси online задовольняють усіх 

вчителів та керівників ЗЗСО 

Учитель математики 
Ні 

Розвязування задач з 

паоаметрами Все було добре Дистанційне навчання у школах Дякую за допомогу 

Учитель географії 
Так Робота з проектами поганий інтернет 

Практична спрямованість на 

уроках географії Щоб були не онлайн а офлайм 

Учитель початкових 
класiв 

Нi 

Робота з обдарованими 

дiтьми Нема Робота з дiтьми ЗПР Все було цiкаво 

директор школи 
ні інклюзія не має 

Впровадження державного 

базового стандарту базової 

середньої освіти Все сподобалось 

Вчитель географії 

НІ. Більше практичної 

направленності. 

Інформаційно - 

комунікаційні 

компетентності на 

уроках.  

Мала тривалість 

курсів -

неможливість 

повного розкриття 

теми курсів. Перевернуте навчання . 

ПРОФЕСІЙНО, ДОСТУПНО. І 

ДЯКУЮ.  

Учитель початкових 
класів  

Ні 

Атестація, сертифікація 

та підвищення 

кваліфікації  недоліків немає  Інкоюзія  

Відеолекції дають змогу 

максимально зосередитися 

на матеріалі. 

Практичні завдання допомагають 

сформувати та розвинути 

відповідні навички. Тести дають 

можливість перевірити свої 

знання. 

Учитель початкових 
класів 

Ні Гра під час навчання Психологічні Розвиток професійної діяльності Претензій немає  

Майстер виробничого 
навчання 

Нет Психология Мало часу на 

вивчення Заинтересованность в обучении Продолжать обучаться с такими 



материалу учащихся грамотными преподователями 

Музичне мистецтво  

Курси сподобались, але 

дуже поганий звук під час 

практичних занять, і 

нічого нормально чути не 

було.  

Інклюзивна 

направленість зацікавила  Все норм було  

Більше напрямку хочеться у 

креативному розвитку , в різних 

вітках діяльності  

Я вважаю що всі курси розвивають 

та надихають до роботи в цілому . 

учитель географії 

Лекційний матеріал має 

передувати практичним 

роботам, більше 

дидактичного мвтеріалу, 

що стане в нагоді роботи 

вчителя-практика 

глобалізація економічних 

відносин 

Відірваність від 

вчительської 

практики. 

Викладання предмету 

дистанційно, змішане навчання 

Зміст матеріалу лекцій має 

відповідати тематиці курсів, 

надавати методдопомогу в роботі 

вчителя. 

Трудове навчання, 
бібліотекар  

Ні 

На екологічну тематику 

ніяких  Ніяких ґ Інноваційні технології  Добра  

Учитель математики  
Ні Фахова підготовка  

Недостатньо 

практично-

спрямованих 

завдань  Навчання у кризових умовах Якісно, толератного, талановито  

Майстер виробничого 
навчання 

Ні Інклюзія 

Мало часу на 

вивчення Інклюзія Мені все подобається 

Учитель початкових 
класів  

Тпк Практика Поганий. Інтернет ІКТ на уроках в початковій школі Частково задоволена  

Учитель Музичного 
мистецтва та 
Мистецтва 

Проблема навчання в 

тому, що курси на які 

мене посилають не зовсім 

за моїм фахом, а частіше, 

зовсім не за потрібним 

фахом. 

Інформаційно-

комунікаційні технології, 

Інноваційні технології 

(педагогіка) 

Дуже мало часу 

приділяється 

навчанню учителів 

роботі на 

камп'ютері 

Інформаційно-комунікаційні 

технології 

Курси підвищення кваліфікації 

дають змогу вчителям тримати 

руку на пульсі часу, опановуючи 

нові іноваційні педагогічні та 

інформаційно-комунікаційні 

технології.  

вчителька англійської 
мови 

Ні Спілкування з колегами 

Все було добре 

органвзовано.  

Навчання англійської мови за 

допомогою різних методів і 

прийомів. 

Всі курси підвищення кваліфікації 

проходять на дуже високому 

професійному рівні. 

учитель історії 
Нет 

Історичні процеси в 

Україні Нет 

Використання інноваційних 

методів на уроках історії 

Бажано більше проводити 

практичних робіт 



учитель англійської 
мови 

ні 

Використання ІТ 

технологій на уроках ІМ 

Мене все 

задовольняло 

Використання сучасних методів 

навчання 

Курси дають можливість слухачам 

ознайомитися з новими ідеями, 

підвищують мотивацію до 

самоосвіти та самовдосконалення. 

методистів 
Ні 

Освітній процес у закладі 

позашкільної освіти Взагалі немає Тематика достатня 

Змістовні, корисні та професійно 

організовані курси підвищення 

кваліфікації 

Учитель початкових 
класів  

Все добре Нуш Немає Для початкової школи НУШ Необхідні 

вчитель географії 
Ні 

Щодо організації 

змішаного навчання 

Зникає 

безпосередній 

контакт між 

викладачем і 

студентом 

Щодо впровадження Державного 

стандарту базової середньої 

освти 

Зручно. Мобільно, Пізнавально. 

Ефективно 

Учитедь початкових 
класів 

Поганий інтернет Практика Інтернет Майстер - класи шпд 

Налаштування якості мережі 

інтернету 

учитель фізики 

Відсутність світла дуже 

впливає на терміни 

відправки робіт Інклюзія нема прихід стандартів НУШ Дякую за роботу 

Англ.мова. 
ні Англ.початкова школа. немає Читання. Високий рівень 

учитель укр. мови та 
літератури 

ні 

Теми, повязані з 

психологією підлітків 

необхідно більше 

часу приділяти 

методам 

дистанційного 

навчання 

Сучасний підхід до вивчення 

літератури - 

Учитель історії  
Ні Психологія Немає недоліків Дистанційне навчання  Задоволена 

Вихователь - методист 
Ні 

Інноваційні педагогічні 

технології в дошкільній 

освіті Недоліків немає 

Інтерактивне навчання 

дошкільників Більше цікавих тем 

учитель початкових 
класів 

Ні Інноваційні технології 

Багато практичних 

робіт Математика 

Дуже багато корисної для роботи 

інформації. Дякую! 

Учитель англ. мови 

Проблем не було,важко 

дістатись до курсів в час 

Інформативно 

комунікативні технології 

Менше психології 

,більше англ.мови. 

Розвиток лексичної та 

граматичної компетенцій. 

Інститут підвищення кваліфікації 

вчителів 



пік що за 

Мастер 
производственного 
обучения 

Нет Психология 

Мало времени на 

темы Новые виды обработок изделий 

Курсы проведыны на высоком 

уровне 

Мастер 
производственного 
обучения 

Нет Психология Нет недостатков Инновационные технологии 

Я довольна курсам повышения 

квалификации 

Мастер 
проиводственного 
обучения  

Нет Психология  Нет недостатков.  Инновационные технологии  Они очень нужны . 

Учитель позашкілля 
Не виникало Евалюація, медіація Немає Методичні аспекти викладання 

В умовах формату онлайн, курси 

були організовані професійно, 

матеріал підібран цікавий.  

Учитель географії 
Ні 

Компетентністний підхід у 

навчанні Ніяких Теми з розділу "Топографія" 

Дякую всім викладачам за 

креативність та цікаву навчальну 

інформацію 

учитель математики 

так, враховувати 

відсутність зв'язку для 

термінів відправлення 

завдань  

Інформаційно-

комунікаційні технології нема 

Інформаційно-комунікаційні 

технології дякую за гарну працю 

заступник директора 
ні 

Атестація та 

сертифікація 

педагогічних працівників 

В основному 

отримували 

знання-копії 

сучасні технології оцінювання 

навчальної діяльності учнів 

Дякую за можливість вільно 

вибирати зміст, форму навчання 

вчитель фізичної 
культури 

ні Фахова підготовка нет Інноваційні технології (педагогіка) Дякую за змістовну роботу 

Заступник директора з 
НВР, вчитель 
англійської мови  

НІ - - - Чекаємо сертифікати 

учитель початкових 
класів  

Ні Інноваційні технології Обмеженість часу.  Про дистанційне навчання 

Вони необхідні, для подальшого 

фахового розвитку.  

Учитель математики 
Ні Атестації Ніяких 

Цікаві прийоми при вивченні 

математики 

Частіше проходити курси, 

допомагає в роботі 

Учитель української 
мови та літератури 

Ні Інноваційні технологіі відсутні інноваційні технологія Позитивна 

Вихователь групи 
короткотривалого 

Не виникли. Мовленева 

компетентність 
Поганий зв'язок. 

Сучасні інновційні технологіі з 

Дуже потрібна справа, допомогає 

вихователям зорієнтуватися у 



перебування дошкільників. розвитку мовлення вимогах теперешнього часу у 

справах навчання та виховання 

дітей. 

Вчитель трудового 
навчання 

ні 

Розвиток 

компетентностей у учнів немає 

Виконання зразків для уроків 

трудового навчання позитивна 

учитель Захист 
України 

Ні психологія практичні уроки психологія показати навчальні досягнення 

Вчитель початкових 
класів 

Ні Немає Немає Психологія Гарна 

учитель біології 
ні 

Візуалізація навчального 

матеріалу 

Не можливість 

особистого 

спілкування між 

слухачами та 

викладачем 

Уроки біології в системі 

дистанційного навчання 

Цікаво, змістовно, матеріал можна 

використати в своїй роботі 

Учитель початкових 
класів 

Ні Психологія дитини Ніякі Використання технологій Добра 

Керівник закладу 
Не виникли Фінансова автономія 

В змісті все 

задовольняє 

Внутрішня система оцінювання 

якості освіти, алгоритм дій Дякую за інформацію 

Преподаватель 
конструювання 

Нет 

Информационные 

технологии Сбои связи 

Использование инновационных 

технологий при изучении спец. 

предметов. 

Курсами удовлетворена.Узнала 

много интересного, что поможет в 

работе. 

Викладач спеціальних 
дисципліни 

Ні 

Психологія,фахова 

підготовка. 

Недостатньо часу 

на засвоєння тем. Фахова підготовка 

Я вважаю що курси стимулюють 

роботу викладача 

Учитель хімії  
Ні 

Інтерактивні методи 

навчання Не побачила  он-лайн освіта Дуже корисні для фаховооо росту. 

Майстер виробничого 
навчання 

Нет 

Инновационные 

технологии 

Мало времени на 

изучение Профессиональная подготовка 

Курсы повышения квалификации 

стимулирует работу Мастера 

вчитель англ мови 
не виникало не можу надати відповідь 

не можу надати 

відповідь практичні заняття більш практики 

Вихователів ЗДО 
слайдові презентації Інноваційні технології складно Більш досвіду колег 

Не вистачає спілкування з 

колегами 

Учитель початкових 
класів 

Ні НУШ 
Мало практичних Заповнення документів, нові 

Позитивна 



занять підходи до навчання 

Заступник директора з 
ВР 

Ні Виховний процес Замало практики 

Практична спрямованість 

виховного процесу Курси змістовні 

Учитель хімії 
Ні Всі Ніякі Всі Норм 

методист 
ні тайм-менеджмент немає інклюзія сподобалось 

вчитель хімії і біології 

дуже слабий інтернет на 

місці.(УКРтелеком) 

Пропадає звук під час 

конференцій, вебінарів. 

Навіть пропадає зв'язок. 

інклюзивне навчання, 

державна регіональна 

освітня політики: виклики, 

досвід, перспективи... 

зміст середньої 

освіти 

конструюється під 

конкретні 

результати, не 

включив у себе 

умінь і знань із 

ряду 

найактуальніших 

для початку XXI 

століття і не 

відкинув тих, котрі 

перестали бути 

актуальними. Для 

сфери освіти не 

характерна 

цілісність наукової 

картини світу. 

Учень не пізнає 

світ, а вивчає його 

окреми фрагменти 

і аспекти  Інтеграція природничих дисциплін 

для мене особисто курси це 

суттєвий фактор творчої еволюції 

вчитель біології та хімії  

Нам просто скинули 

матеріал лекцій. Під час 

конференції було тільки 

обговорення (чи є 

питання запитували), 

вираховували присутніх. Технології  

Зовсім не 

навчають методиці  Методика викладання  Посередня 

Вчитель фізичної 
культури  

Ні 

Інновації на уроках 

фізичної культури  Мало практики  Дистанційне навчання  Дякую 



Учитель української 
мови та літератури  

Не виникало Розвиток компетентності  Багато теорії Більше практичних занять Більше практики, а не теорії 

Майстер в/н 
Ні 

Професійна підготовка 

учнів Ніяки Психологія роботи з підлітками 

Допомогають у професійній 

діяльності 

Вчитель початкових 
класів  

Ніі  Робота з лего 

Багато непотрібної 

документації.  

Як розподілити час, щоб 

встигнути те, що від вчителя 

вимагають. Дякую, все сподобалось 

Викладач украiнськоi 
мови та лiтератури 

Нi Педагогiка Бiлише б практики  Педагогiка в сучаснiй освiтi Все задовольнило  

Мастер 
производственного 
обучения 1 категории 

Проблем не возникало. 

Темы касающиеся 

психологии. 

Обучение 

проходило на 

хорошем 

уровне,доступно и 

интересно 

Открытый видеоурок по 

производственному обучению.  

Полезные для общего и 

педагогического развития. 

Вчитель англ мови 
Ні ІКТ 

Чисельність в 

групах НУШ для 5-9кл Все влаштовує 

Вчитель 

Все було на високому 

рiвнi,особливо наш 

куратор Наталя 

Володимирiвна Берснева! 

Взаэмозвязок :учень та 

вчитель Немаэ Новiтнi технологiï Все було на вищому рiвнi 

Учитель англійської 
мови  

Не завжди хороший 

зв'язрк інтернету Змішане навчання  - Кооперативне навчання  Позитивна 

Майстер в/н 
Ні 

Фахова підготовка. 

Розробка програм та 

уроків. 

Мало уваги 

приділяють 

новітнім 

технологіям у 

практичному 

навчанні 

Іноваційні технологіі на уроці 

практичного навчання 

Корисна информація для 

професійного розвитку 

Директор школи 
ні --- ---- 

Зовнішня і внутрішня система 

якості освти ---- 

Педагог  
Ні 

Психолого-педагогічні 

аспекти виховання 

лідерів.  Нема 

Самоврядування учнів, булінг, 

виховання лідерів.  Мені все сподобалось 



Учитель української 
мови 

.. .    

Педагог  
Ні 

Психолого-педагогічні 

аспекти виховання 

лідерів.  Нема 

Самоврядування учнів, булінг, 

виховання лідерів.  Мені все сподобалось 

учитель української 
мови та літератури 

ні ббббб жжжжж ггггг щщщщ 

Заступник директора з 
виховної роботи, 
вчитель української та 
зарубіжної літератури, 
історії 

ні 

Інноваційні технології 

навчання на уроках жодних різні 

Дуже подобається дізнаватися про 

щось нове та обмінюватися 

досвідом  

вчитель математики 
ні ---- ----- ---------- Дуже сподобалося 

вчитель мистецтва 

Були проблеми з якыстю 

ынтернету(УКРтелеком) 

Стратегії, способи, та 

педагогічні інструменти 

розвитку ключових умінь 

XXI століття.Формування 

емоційного інтелекту 

учень вивчає 

багато предметів, 

а цілісності 

картини світу 

немає 

комплексне використання 

інноваційних художньо-

педагогічних технологій у процесі 

навчання мистецтва в школі 

Мої курси дуже позитивно 

вплинули на мою професійну 

діяльність 

Вчитель початкових 
класів 

ні 

Критичне мислення. 

LEGO - технології Відсутні STEM - освіта  Все чудово. 

учитель англійської 
мови 

якоість зв'язку інклюзія забагато теорії інклюзія віддаю перевагу очним курсам 

Учитель математики 

Поганий зв'язок з 

інтернетом Інноваційні технології Філософія освіти Впровадження творчих інновацій Задоволена 

Учитель літератури 
Ні Цифрові технології - 

Організація освітнього процесу 

під.час дистанційного навчання Все дрбре! Так тримати!  

Вихователь  
Ні АРТ - технології поганий зв'язок Інтегровані заняття Бажаю вам натхнення 

Вчитель 
Образотворчого 
мистецтва  

Була проблема з 

інтернетом  Все сподобалося  

Не подобраться 

працювати з 

дітьми в zoom Мені все сподобалося  Хотілося б більше практики  

Учитель англійської 
мови  

Ні Всі Не має недоліків . Дуже подобаються. 

Вчитель 
Образотворчого 
мистецтва  

Була проблема з 

інтернетом  Все сподобалося  Не подобраться 

працювати з 
Мені все сподобалося  Хотілося б більше практики  



дітьми в zoom 

Майстер 
Нет 

Информационно-

коммуникационные 

технологии  Нету  Дистанционное  Все кратко и понятно  

Майстри виробничого 
навчання 

Ні Психологія учнів 

Наявність 

інформаційних 

буклетів, 

методичного 

забезпечення, 

література новими 

технологіями 

Психологія відношень між 

майстром та учнями 

Надати більшої інформації нових 

розробок уроків 

Заступник директора з 
НВР 

Ні 

Нормативно -правова 

база. Немає Управління в закладі освіти Все добре! 

учитель німецької 
моат 

ні Інноваційні технології Багато теорії Методика викладання в.НУШ Позитивна 

Вчитель фізичної 
культури 

Ні 

Інноваційні технології на 

уроках фізичної культури 

Недостатньо 

цікавих практичних 

завдань, які можна 

було б 

використовувати 

на практиці. 

Інноваційні технології на уроках 

фізичної культури 

Взагалі, курси підвищення 

кваліфікації сподобалися. 

Учитель математики 

Не зразу вдалось 

заповнити вхідне 

діагностування. Інклюзія 

Педагогіка 

інноваційні 

технології- 

добавити лекції. 

Інформаційно-комунікаційні 

технології 

Дуже зручно проходити курси -, 

онлайн. 

Учитель математики 
Ні Розв'язання завдань Немає Олімпіадні завдання Добре 

Учитель української 
мови та літератури 

Ні 

Методи розвитку 

критичного мислення Технічна база 

Освітні інструменти критичного 

мислення Здобула нові знання 

Учитель фізичної 
культури  

Нi  

Авторська педагогічна 

технологія фізичного 

виховання дітей за 

системою М.М.Єфименка Все добре Фiзична культура у НУШ Дякую за досвIд 

Вихователь 
ні Екологічне виховання поганий зв'язок Мовленневий розвиток Бажаю вам натхнення 



учитель інформатики 
ні - - 

Програмування в шкільному курсі 

інформатики.  Очна форма проведення курсів 

Учитель початкових 
класів 

Так! Брак часу на 

підготовку і виконання 

практичних завдань, 

проєкту.  Інноваційні технології 

Онлайн курси, під 

час навчального 

процесу. НУШ 

Онлайн курси, це добре, але не 

під час навчального процесу. У 

школі вчителів мало, серед них 

були 2 хворих (на операції) заміни 

не можливо зробити ніяк(у всіх по 

6 уроків), а тут ще й навчання 

онлайн до всіх своїх уроків в 

придачу.  

Вчитель мистецтва 
Ні Психологія 

Більше практичних 

занять Нови техніки навчання 

Знайомство з новими техніками, 

більше практичних занять. 

Учитель початкової 
школи 

Ні, не виникали 

Обчислювальні 

технології  

Деякі викладачі( 

куратори) погано 

володіють 

практичними 

знаннями Інтегроване навчання Чудово 

викладач біології і 
екології 

Ні 

Нормативно-правова 

база освіти Короткий курс 

Державна та регіональна освітня 

політика 

IT технології -цікавий курс і 

потрібні навички 

Вчитель початкових 
класів 

Ні Нові методи і прийоми Мало практики Критичне мислення Все добре 

Психолог школи 
Ні Фахова підготовка Відсутні 

Інноваційні методи та прийоми в 

роботі психолога  

Більше онлайн курсів на актуальні 

теми. 

учитель фізичної 
культури 

Більше матеріалу в 

фаховому напрямку, шо, 

як, разнообразить форми 

проведення . 

Інноваційні технології під 

час уроку фізичної 

культури. 

Необхідно більше 

приділяти увагу 

фаховому 

навчанню. 

Вміння вчителя використовувати 

свої знання на практиці. (майстер 

класи, більше практичних занять, 

бажано в очної формі навчання) 

Онлайн курси не завжди потрібні 

для вчителів фізичного виховання. 

Практичні заняття та очне 

спілкування с колегами 

необхідніші. 

Вихователь 
Ні Екологічне виховання Немаю Екологічне виховання Задовільнена 

Учитель фізики  
Ні 

Правова підготовка 

вчителів 

Забагато теорії-

мало практики  STEM освіта Цілком задоволена 

Спец.дисципліни 
викладач 

Не виникали Фахова підготовка  Не було Державна мовна політика 

Проводити більш практичних 

занять 



учитель зарубіжної та 
української літератур 

проблеми зі зв'язком усі немає дистанційне та змішане навчання немає 

Физика 
Ни Мотивации обучения Никаких Ситуативные задачи Жду положительных эмоций 

Вчитель початкових 
класів 

Ні Практичні заняття Немає Складання лепбуків Дякую за допомогу 

Учитель початковоii 
школи 

Нi Освiтня полiтика Не маэ 

Iнновацiii, новаторство у 

викладаннi. - 

вчитель  

Так. Під час навчання 

слухачі курсів перебували 

на роботі і виконували 

свої обов'язки, тож 

навантаження було 

подвійним, активність 

сприйняття та 

продуктивність роботи, 

задоволення від 

отримання нової 

інформації - знижені. 

Можливо, в майбутньому 

змінити розклад занять, 

або їх тривалість. 

Часткова задоволеність 

психологічним комфортом 

на заняттях викликана 

тривожністю через змогу 

вчасно виконати 

завдання та залежністю 

від якості інтернет зв'язку. 

Від курсів підвищення 

очікуємо нові знання, 

вміння, досвід, а не 

черговий іспит.  

Інформаційно-

комунікаційні технології 

Є потреба в 

матеріалах, 

корисних сайтах, 

посиланнях, 

практичних 

прикладах, 

корисних для 

використання у 

роботі 

Навчання дітей в онлайн форматі 

- вимога часу 

Показувати навчальні досягнення 

під час курсів підвищення - це 

схоже на екзаменацію, атестацію, 

а, на мою думку, мало би бути 

можливістю та способом розвитку 

професійності, майстерності, 

отримати який завжди чекаєш з 

нетерпінням 

Вчитель початкових 
класів 

Ні Інклюзивна освіта Немає Формувальне оцінювання 

Гарні курси, змістовні. Але треба 

трішки коротші заняття 

Учитель англійської 

Практика має бути. 

Більше практики. Як навчити дітей Нестача практики 

Практичне опанування методами 

роботи. 

Хочу щоб вони були направлені на 

опанування практикою 

Викладач ВНЗ 
----- всі ---- ---- позитивна 



Учитель початкових 
класів 

Так. Дуже часто зникав 

інтернет Інклюзія Недоліків немає Інноваційні технології навчання менше теоретичного матеріалу 

учитель математики 
ні 

програми для 

дистанційної роботи _ 

поглиблене вивчення програмних 

редакторів _ 

Перша 
Ні 

Практичне застосування 

набутих знань, умінь Практика Екологічна компетенність 

Живе спілкування, обмін досвідом 

і відчуття єдності!!! Живе, тепле, 

поряд! А не в зумі!!!!  

Учитель математики 5 
Ні Інноваційні технології Їх немає Інноваційні технології 

Курси підвищують компетенції 

учителя 

Категорія слухачів 
курсів з трудового 
навчання  

Ні Фахової підготовки  Я думаю ніякі Не знаю  

Дуже сподобалось . Знання були 

цікаві і корисні.  

учитель фізики та 
астрономії 

Ні ІКТ немає методична , фахова Я прихильник очних курсів 

Вчитель початкових 
класів 

Так. Відсутність інтернету Всі теми були цікавими.  

Я ніяких недоліків 

не 

помітила.Вважаю,

що все було добре 

Формувальне оцінювання в 

початковій школі 

Все було добре. Лекторам велике 

спасибі 

Учитель 
образотворчого 
мистецтва 

Нi Iнновацiйнi технологii Стислiсьть 

Методика навчання ,змiшане 

навчання 

Хотiлось би бiльше тем курс iв для 

мистецьких галузей. 

Учитель 
Ні Інноваційні технології Нема  Формувальне оцінювання  Творчі та логічні завдання 

вчитель початкових 
класів 

Ні Фахова підготовка Не має  

Робота з першим класом в 

умовах НУШ 

Завжди рада отримати новий 

досвід, можливість оволодіти 

новими практичними навиками 

Вчитель української 
мови та літератури 

Не виникали,все 

добре,дякую 

Теми 

методики,написання есе Немає недоліків Дистанційне навчання 

Вони 

потрібні,дякуюСвітланіАндріївні 

Як майстер та 
викладач 
спецдисциплин  

Ні Все що викладали цікаве Ніяких Ще не визначилась Сподобалось 

Як майстер та 
викладач 
спецдисциплин  

Ні Все що викладали цікаве Ніяких Ще не визначилась Сподобалось 

Вчителі початкових 
класів 

НІ  Інноваці йнііі технологіїв Все добре Ігрова діяльність на уроках Задоволена 



Викладач фізики та 
астрономії 

Ні Розробка уроку Немає 

Будь-яка тематика, яка 

стосується предмету 

мені хотілося б дізнатися щось 

специфічне і незвичайне, що 

стосується моїх щоденних справ 

як педагога з фізики та астрономії 

Учитель податкових 
класів  

Ні Проектні технології Відсутні ПАРТНЕРСТВО НА ВСІХ РІВНЯХ Позитивна  

Учитель математики 
Ні 

Інформаційно-

комунікаційні технології Перевантаженність 

Іноваційні технології при вивченні 

математики 

Завжди курси були 

змістовними,але хотілось би 

бачити більше уроків інших 

учителів,з використанням різних 

технологій. 

учитель / Захист 
України 

Ні психологія практичні навчення психрлогія дуже добре 

Учитель математики 

Поганий інтернет, 

відсутність інтернету, 

поганий зв'язок під час 

конференцій -- -- 

Засоби і методи для 

дистанційного навчання 

Бажано знайомство з більшою 

кількістю інструментів для 

дистанційного навчання 

Вчитель 
образотворчого 
мистецтва та 
креслення 

ні , не виникало ніякі 

Навчання за 

фахом 

Підвищення рівня зацікавленності 

учнями предметів естетичного 

циклу Очні курси по мистецтву 

Вчитель англійської 
мови 

Ні, проблем не виникало Інклюзія 

Недостатньо 

практичних занять Н Дуже корисні 

Соціальний педагог 

Так, виникали. Проблема 

в тому, що теоретичний 

матеріал не відповідав 

тематиці проєкту, дуже 

мало часу на підготовку, 

пропадав у викладачів 

інтернет. Щодо учасників 

курсів, то багато з них 

зовсім не захищали свої 

роботи. Я вважаю це не 

дає їм право отримати 

сертифікат на рівні з 

нами, тими учасниками, 

які готуються до захисту 

свої проєкти. Зверніть на 

це будь ласка на це 

Ті, що стосувалися 

фахової підготовки 

Про них я вже 

написала раніше. Інноваційні технології у навчанні. Утримуюсь від відповіді. 



увагу!!!! 

Учитель укр.мови та 
літератури 

------------ Психологія, педагогіка  ------------ Психологія Позитивна 

Майстер виробничого 
навчання  

Не виникло  Інноваційні технології Не має  Психологія Задоволення набутими знаннями  

викладач/захист 
України 

Ні психологія 

більше практичних 

загять психологія добре 

Учитель географії 
Ні 

Державна та освітня 

політика, 

здоров,язбереження, 

Інформаційно-

комунікаційні технології 

Недостатня 

кількість цифрових 

технологій 

Модульна інфографіка на уроках 

географії Високий рівень підготовки 

учитель початкових 
класів 

Технічні проблеми із 

засобами зв'язку. 

Проблеми з інтернет-

з'єднанням Робота над проєктом 

Курси проводилися 

у доступній та 

цікавій формі. 

Інтегроване навчання. Інтегровані 

уроки. 

Курси при КЗВО " ОАНОООР" 

подобаються всім вчителям 

нашого навчального закладу.  

Викладач хореографіі 

Ні, не виникали! Велика 

подяка куратору! Психологія Дуже інтенсивно 

Розвиток дитини у творчому 

колективі 

Очень понравилась подготовка, 

интенсивность, о подача 

материала! Спасибо 

Вихователь 

більше давати часу на 

виконання та 

відправлення завдань. Інформаційні технології Важко виділити Корекційна педагогіка Змістовні, цікаві 

Учитель трудового 
навчання , російської 
мови та зарубіжної 
літератури 

Ні 

Использование 

проектных технологий на 

уроках русского языка  

Больше 

практических 

занятий  Инклюзия  

Я думаю , что все - таки эти курсы 

нужны всем учителям !!!  

Учитель історії 
Ні Атестація Відсутні Цікавлять різні теми Позитивна 

Учитель початкових 
класів 

Ні 

Методика викладання 

української мови. Ніякі Більше тренінгів Дуже добра 

Учитель зарубіжноі 
літератури 

Ні 

Нові методи та форти 

роботи на уроках 

Отримання 

практичного 

досвіду Використання веб сервісів  Добре 

Учитель української 
мови та літератури 

Ні, не виникали Принципи системності та 

науковості при вивченні 

На мою думку, 

істотних недоліків Розвиток ключових освітніх Курси корисні для моєї подальшої 



української мови немає компетентностей педагогічної діяльності.  

Учитель начальных 
классов 

Нет , не возникали 

Инновационные 

технологии К Инклюзия Курсы повышения необходимы  

учитель інформатики 
ні - - вивчення іноземноі мови - 

Вчитнль інформатики 
Ні Інноваційні технологіі Немає 

Активізація розумовоі діяльності 

учнів Відсутня 

Учитель історії 
Ні Фахова підготовка - - * 

Учитель початкових 
класів 

Не виникало Інноваційні технології Не виявила  Фахова підготовка Більше практики  

асистент вчителя 
ні усі теми цікаві 

мало часу, 

хотілось більше 

практики 

корекційні технології, метолики та 

методи у роботі з дітьми ООП необхідна справа 

Учитель німецької 
мови 
Заступник директора з 
НВР 

Ні 

Фахова підготовка 

евалюація Немає 

Прикладне використання набутих 

знань Дуже подобається все 

вчитель математики 
ні 

Застосування 

інформаційних 

технологій під час уроків 

математики 

Мало часу 

приділялось 

практичному 

застосуванні знань 

з математики 

Розв'язування олімпіадних 

завдань Курси потрібні 

Учитель початкових 
класів  

Ні Формувальне оцінювання Немає недоліків Ігрова діяльність у 1-2 класах Допомога у роботі 

Учителька початкових 
класів  

Технічні помилки По психології - НУШ Очна форма навчання 

Учитель математики 
Ні Всі Немає Компетентний підхід у навчанні Все досить професійно 

Вчитель основи 
здоров'я  

Ні, проблем не виникало Психологічна діагностика Недоліків нема Основи здоров'я  

Курси дуже важливі для кожного 

вчителя 

учитель української 
мови та літератури 

ні інклюзія немає дистанційне навчання Дякую за співпрацю! 

вчитель початкових 
класів 

ні інклюзіі об'ємний матеріал інклюзія бажаю всім здоров'я 

Учитель 
географії/Учитель 

Ні ІКТ Нестача часу на 

викладання Використання новітніх технологій Це важливо для особистого та 



Основи здоров'я складних тем та методів навчання професійного розвитку 

Вчитель фізичного 
виховання 

Ні Дистанційне навчання Тривалість Здоров'я дітей Позитивна  

вихователь 

проблема виникала із 

роботою інтернета, часто 

вимикалась конференція інноваційні технології 

проводити лекції 

лише по тематиці 

курсу 

сенсорно-пізнавальний розвиток 

дітей дошкільного віку позитивна 

Учитель основ 
здоров*я , психолог 

Нет Усе - 

Современный подход 

преподавания Позитивна 

Вчитель іноземної 
мови 

Так, виникали проблеми 

із зв'язком ,що 

унеможливило 

проходження курсів 

взагалі і програма 

заявлена в плані не 

відповідала 

представленому 

матеріалу 

Інформаційно-

комунакаційні технологів 

та інклюзивна освіта 

Мало уваги 

приділяється 

змішаним формам 

навчання та 

інноваційним 

технологіям , 

зокрема, 

підвищення 

мотивації учнів до 

навчання 

Робота в інклюзивних класах та 

урізноманітнення форм і прийомів 

педагогічної майстерності в 

умовах дистанційного навчання. 

Дистанційна форма проходження 

курсів недоцільна,тому що не 

завжди можна бути присутнім на 

них із- за поганого зв'язку ; в плані 

роботи курсової підготовки мають 

бути чітко окреслені завдання, які 

краще проводити у формі тестів, а 

не реферати чи проекти, які зараз 

взагалі недоцільно 

проводити.Завдання мають бути 

цікавими і такими, які можна було 

використовувати в подальшій 

роботі. 

асистент вчителя 
ні Психологія нема 

Організація навчання в 

інклюзивному середовищі в 

середній школі 

Необхідно систематично їх 

проводити. 

Учитель зарубіжної 
літератури 

Ні Інновації 

Вибір програмових 

творів Як навчити любити читання Все дуже добре 

Учитель української 
мови та літератури  

Ні Інноваційні технології  Організація  Форми і методи роботи  Проводити 

Учитель географіі 
Ні Фахова лекція 

Хотілось би 

побачити майстер 

класи  Змішане навчання 

Хочу подякувати за змістовні курси 

і роботу куратора 

учитель фізики та 
астрономії 

Ні 

Державна освітня 

політика Немає відповіді НУШ --- 

вчитель української 
мови 

Ні Нові методи у 

викладання української недоліків не 

Кліпкова пам*ять у дітей- 

проблема запам*ятовування та 

"Методичний інструментарій 

викладання української мови" 



мови вбачала засвоєння навчального матеріалу Дуже вдячна за корисну 

інформацію. 

Викладач хореографіі 

Ні, не виникали! Велика 

подяка куратору! Психологія Дуже інтенсивно 

Розвиток дитини у творчому 

колективі 

Очень понравилась подготовка, 

интенсивность, о подача 

материала! Спасибо 

вчитель географії, 
основ здоров'я 

ні 

інформаційно-

комунікативні технології 

мало практичних 

занять  

використання інформативно-

комунікативних технологій під час 

дистанційногонавчання 

хотілось би чогось більш 

сучасного 

Вчитель початкових 
класів 

Так Інклюзія Багато завдань Нова українська школа 

Більше давати інноваційного 

матеріалу 

учитель української 
мови та літератури 

Проблеми лише 

технічного характеру: 

інколи відсутність 

електрики (планове 

відключення). інколи 

проблеми з Інтернетом 

Пов'язані безпосередньо 

з фаховим предметом 

викладання Нема Програма ЗНО 

КПК завжди наштовхують слухача 

на самооцінку, на роботу над 

своїми мінусами та плюсами. 

учитель української 
мови та литератури 

так. непорозуміння з 

куратором. змінити 

куратора  не було цікавих 

відірваність від 

реалій 

навчального 

процесу змішане навчання, інклюзія важко сказати 

вчитель початкових 
класів 

На мій погляд очні курси 

дають більший результат 

у плані підвищення своєї 

кваліфікації, адже у 

вчителя в цей період 

більше вільного часу для 

удосконалення знань та 

професійності 

Інноваційні технології 

(педагогіка) 

більше матеріалу 

по профілю Інноваційні технології навчання 

Організовувати очні курси 

підвищення кваліфікації 

Непроходила 
Ні Інноваційні технологіі Нема  Перукарське местетство Нема 

Учитель фізики,  

Багато часу витрачається 

на письмові роботи 

Інформаційно- 

комунікативні технології 

Новітні освітні 

технології 

Робота з дистанційним 

платформами 

Хочеться отримати нові 

навички,підвищити рівень 

професійної компетентності, щоб 

робота не зводилась тільки до 

оцінювання вчителя 



Вч. поч. класів 
Ні, не виникало - - Дистанційне навчання  - 

Мастер 
Нет Психология Мало практики 

Иновацийни технологии швейного 

производства Отлично  

Учитель початкових 
класів 

ні 

Формувальне оцінювання 

в початковій школі 

Недоліки в змісті 

навчання не бачу 

Викладання інформатики в 

початкових класах Курсами задоволена 

учитель математики 
ні з психологіі мало часу цифрові технологіі Було все добре сплановано 

Учитель російської 
мови 

Ні Захист проєктів 

Підбір тем, які не є 

цікавими для 

педагогів Інноваційні технології Цікаво не дуже 

Асистент вчителя 
Ні Інклюзія Немає Інклюзія документація Дізнаватися про щось нове, цікаве 

учитель фізичного 
виховання 

інтернет 

здоров'я зберігаючи 

технології 

немає краще очна 

форма інноваційні технології 

Я вважаю ,що курси повинні бути 

тільки очні. 

Учитель трудового 
навчання , російської 
мови та зарубіжної 
літератури 

Ні 

Использование 

проектных технологий на 

уроках русского языка  

Больше 

практических 

занятий  Инклюзия  

Я думаю , что все - таки эти курсы 

нужны всем учителям !!!  

Учитель української 
мови та літератури 

Ні 

Компетентнісний підхід у 

навчанні Немає Інклюзивний підхід у навчанні 

Великий плюс у розвитку 

кваліфікації 

Вчитель початкових 
класів 

Ні Практичні заняття 

Краще 

продумувати теми 

лекцій, їх 

актуальність 

Інклюзивне навчання, ведення 

документації асистента вчителя 

Курси були цікавими та 

змістовними 

учитель англійської 
мови,заступник 
директора з НВР 

ні 

інноваційні 

технології,питання 

атестації. - онлайн освіта 

мені сподобалось виконувати 

проекти 

Учитель 
образотворчого 
мистецтва 

Ні Практикум Немає 

Ознайомлення з новими 

комп’ютерними програмами для 

роботи  Більше практики 

Учитель української 
мови та літератури 

Проблем не виникало Компетенції  Мало теоріі Психологія Вчасно й актуально 

Учитель фізичної 
культури 

Ні Професійні Все добре Професійна компетентність Все дуже добре 



Учитель літератури, 
мови 

Ні Проєкт Немає Психологія, педагогіка Добре 

Вчитель англійської 
мови  

Ні 

Створення проєктної 

роботи Онлайн навчання 

Уроки в початковій школі під час 

дистанційного навчання  Мені все подобається  

Викладач української 
мови та літератури 

Ні Інноваційні технології 

Недостатня 

кількість 

практичного 

навчання і 

знайомства з 

інформаційно- 

комунікаційними 

технологіями. 

Опанування програм онлайн-

навчання. 

Курсами в "Одеській академії 

неперервної освіти" 

задоволена.Завжди отримуєш 

потрібну та нову 

інформацію.Колектив академії 

професійний і налаштований на 

співпрацю. 

Вчитель початкових 
класів 

Більше часу на підготовку 

завдань Інклюзія  

Велика кількість 

учнів у класі Індивідуальний підхід на уроках Дякую! Дуже сподобалось ! 

Учитель математики 
Так, інтернет зв'язок Кооперативне навчання Не має Будь-яка Без коментарів 

Супервізор, учитель 
початкових класів 
НУШ 

Курси були підготовлені 

та організовані на 

високому рівні. Проблем 

не було. Дякую. 

Психологія, інноваційні 

технології - 

Організація роботи Центру 

професійного розвитку 

педагогічних працівників. 

Інструкції щодо посадових 

обов'язків працівників Центру. 

На високому рівні організовано 

курси для вчителів НУШ.  

Учитель початкових 
класіііі 

Ні Групові фоорми Не можу сказати Інтерактивні методи Все добре 

Учитель біологіі 
Збої інтернету Збереження атмосфери Збій інтернету 

Хотілося б більш глибше вивчати 

різні методи захисту планети від 

згубного впливу різних шкідливих 

речовин. Вцілому добра! 

Педагог-організатор 
Ні Інклюзія - Учнівське самоврядування 

Сподобалося. Чекаю подальшої 

співпраці. 

завідувач методичного 
кабінету 

курси в робочий час Стратегія розвитку освіти мало часу 

Організація роботи Центру 

професійного розвитку 

педагогічних працівників 

(нормативна база, посадові 

обов'язки, ...) 

Вкрай необхідні курси для 

директора Центру професійного 

розвитку педагогічних працівників 

викладач української 
філології 

ні Практичне впровадження 

інноваційних технологій 
Немає недоліків актуальні питання української 

філології,впровадження нового 

Курси проводились 

чітко,якісно,теми -цікаві,актуальні, 



навчання  правопису тощо викладачі- творчі та креативні 

Заступник директора 
Ні 

Нормативно-правові 

правова база освіти. 

Недоліків не 

відчула Інклюзія 

Курси були організовані та 

проведені на високому рівні як 

Учитель біологіі 

Так,теми лекцій відповідні 

до назви курсі,а не просто 

загальноосвітні 

Ніякі,цікавила назва 

курса,але ні однієї лекції 

на цю тему не було 

цікавила назва 

курса,але ні однієї 

лекції на цю тему 

не було - 

Залишилась незадоволена від всіх 

курсів,які проходила 

вихователь, який має 
вищу освіту 

не було ніяких проблем атестація більше практики 

впровадження інклюзивної освіти 

в ЗДО Все супер 

Учитель української 
мови та літератури 

Ні 

Використання проектної 

технології 

Відсутність живого 

спілкування Робота з учнями в режимі он-лайн 

Отримала багато цікавої та 

корисної інформації 

Вчитель української 
мови та літератури, 
зарубіжної літератури. 

Була проблема з 

швидкістю інтернету. 

З педагогіки та 

психології. 

Мало практичних 

рекомендацій, а 

багато теорії. 

Робота в умовах дистанційного 

навчання. 

Мені сподобалося, бо люблю 

вчитися. 

Учитель початкових 
класів 

Ні 

Впровадження теорії на 

практиці 

Швидкий темп 

освіти, велике 

навантаження на 

дітей поч. класів, 

які не відвідували 

дитсадок чи мають 

погану підготовку 

до школи.  

Використання іноваційних 

технологій без якісного інтернету, 

чи взагалі без нього 

Мені все сподобалось, куратори 

молодці 

Учитель початкових 
класів 

Ні 

Типи і види уроків 

читання Жодних 

Використання інтерактивних 

технологій на уроці читання Позитивна 

Учитель математики 
Ні 

Створення проекту з 

теми Рівняння. 

Мало часу на 

опрацювання Фізика, олімпіадні задачі 

Мені дуже подобаються курси з 

математики, сама атмосфера. 

Колектив супер. 

Вчитель поч. класів 
Ні 

Методика викладання 

читання в початкових 

класах Не має 

Інноваційні технології на уроках 

математики Позитивна 

Дошкільна освіта 

Треба покращити зв'язок, 

поганий інтернет Інноваційні технології немає 

Інноваційні технології навчання в 

закладах дошкільної освіти 

Дуже зручно онлайн. Дуже 

добре,що самостійно можемо 

обрати тему курсу .Дякую. 



Вчитель початкових 
класів 

Ні.  Позакласне читання.ввв 

Все було 

організовано 

добре. 

Викладання математики в новій 

школі. 

Курси було організовано добре. 

Дякую. 

учитель української 
мови та літератури 

Ні 

Інноваційні технології 

навчання при вивченні 

української та зарубіжної 

літератури, таксономія 

Б.Блума немає недоліків Дистанційне та змішане навчання Проходити курси офлайн. 

вчитель початкових 
класів 

ні 

підвищення кваліфікації 

педпрацівників 

мало практичниго 

матеріалу по НУШ 

практичні аспеути курсу "Я 

досліджую світ" 

курси проходили згідно 

розкладу,якісно проводились 

практичні заняття.Дякую 

викладачам і куратору.  

Учитель української 
мови  

Ні, не виникало 

Методичний 

інструментарій 

викладання української 

мови.  Немає недоліків 

Практичне застосування 

дистанційної та змішаної форми 

навчання Плідна робота 

Зарубіжна література. 
Ні. Створення проектів. Все добре. Інноваційні технології. Все добре. 
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Важко було знаходити 

навчальні місця. Сучасні військові звання. Не відчув. 

Сучасні методи ведення бойових 

дій при вивчені предмета Захист 

України. Сучасна підготовка 

воїна. 

Відчувалась добросовісна 

підготоака викладачів. 

Шкільний психолог 

На всі питання, які 

виникали під час 

навчання, викладачі 

давали змістовні 

роз'яснення.  

Команда супроводу 

дитини з ООП 

Зміст та процес 

навчання 

продумані, 

актуальні, 

доступні, тому 

жодних недоліків 

не можу виділити 

Практична робота шкільного 

психолога під час дистанційного 

навчання 

Викладачі досвідчені, компетентні, 

толерантні, враховують 

можливості слухачів, завжди 

уважно вислухають та знайдуть 

оптимальний вихід із будь-якої 

проблемної ситуації, забезпечують 

великим обсягом потрібної 

літератури  

Учитель історії 
Ні Критичне мислення  Ніякі 

Інформаційно-комукаційні 

технології Необхідні 

учитель фізичної 
культури  

ні футбол - - - 

Учитель математики 
Ні Компетентнісний підхід: 

ідеї для реалізації на 

 

Не враховується Дистанційне навчання: моделі, 

Актуальність інауковість 

навчального матеріалу, 



уроках індивідуальна 

траєкторія 

професійного 

розвитку вчителя 

технології. раціональність форм 

організації навчання та структури 

занять 

Учитель історії 
Н і Міжнародні конфлікти 

Більше сучасних 

теоретичних знань  Розвиток нестандартних ситуацій Чекаю на зустріч 

заступник директора 

Організація курсів, робота 

куратора на високому 

рівні, всі намагаються, в 

цей не простий час 

карантину, допомогти 

вчителю отримати корисні 

поради.  

Робота адміністрації 

щодо мотивації 

педагогічного колективу 

до виконання 

поставленого завдання. Ніяких  

Психологія роботи з батьками в 

сучасних умовах. 

Динамічно, робота викладачів – 

професіоналів високого рівня, 

корисно. 

Учитель английского 
языка 

Нет Инклюзия 

Недостатки 

отсутствуют Инновационные технологии Велика подяка органiзаторам!!!! 

Учитель початкових 
класів 

Лише - поганий зв'язок у 

інтернет-мережі. 

Теми курсу "Я досліджую 

світ" і "Викладання 

математики в початкових 

класах НУШ"  Все було добре. Все, стосовно НУШ. 

Дякую. Все було професійно, 

добре. 

Вчитель музики 
Так. Зв'язок. Творчі 

Хотілося б більше 

спілкування та 

обміну досвідом на 

практиці методами 

та прийомами між 

учасниками 

процесу. Теорія 

добре, але 

практика краще. 

Практичні, цікаві методи та 

прийоми для розвитку потенціалу 

та здібностей учнів. 

Багато теорії. Всі потребують 

більше практичної інформації для 

використання у роботі саме з 

учнями, а не в гарних звітах та 

високопарних гаслах між 

педагогами. 

Вихователь 
Питань не виникало. Ігрове середовище Мало нового Інноваційні технології Добре 

Учитель фізичної 
культури 

Ні Інклюзія Все влаштовує Інноваційні технології 

Викладачі з високим рівнем 

підготовки 

Вчитель музичного 
мистецтва 

Не виникало Інклюзивна освіта 

Недоліків не 

помічала Інклюзивна освіта 

Курси необхідні так як ми живемо 

в час постійних змін та іновацій 

Учитель історії і 
Ні, не виникало Інноваційні технології 

Мало виділено 
Інноваційні технології Курси пішли на користь 



географії. часу на практичні 

роботи 

вихователь 
ні інновації мало практики сучасні технології очна форма навчання 

Учитель математики 
Ні 

Інноваційні методи 

викладання математики Немає 

Дистанційне навчання 

математики 

Форма проведення у он-лайн та 

зміст курсів в даних умовах 

прийнятні. 

Вихователь 
ні здоров'язбереження недоліків немає 

 

пошукво -дослідницька діяльність 

у ЗДО 

Такі курси повині бути . Вони 

допомогають вдосконалити знання 

та допомогають у подальшій 

роботі. 

заступник з НВР 

Нові вимоги потребують 

більш сучасних підходів 

до викладання 

Сучасні підходи до 

навчання 

менше інформації , 

більше практики 

Забезпечення внутрішьої системи 

якості освіти (з досвіду роботи) ----------- 

Вихователь 
Ні 

"Методичні розробки для 

навчання та розвитку 

дітей дошкільного віку" 

Не вистачає часу 

на виконання 

практичних 

завдань Екологічне виховання 

Мені дуже подобались очні курси, 

на яких ми спілкувалися 

викладач фізичної 
культури 

ні здоро'язбереження немае 

Інформаційно-комунікаційні 

технології 

Можливість показати свої 

навчальні досягнення 

учитель української 
мови та літератури 

ні 

Використання 

інтерактивних методів 

навчання на уроках мови 

та літератури 

Забезпечення 

вчитеоів 

дидактичними 

матеріалами, 

таблицями, а учнів 

- 100% 

підручниками. 

Інструментарій вчителя 

української мови та літератури під 

час дистанційного навчання 

Вважаю, що курси підвищення 

кваліфікації несуть велику 

користь, тому що сприяють 

професійному розвитку вчителів 

вчитель української 
мови та літератури 

Так, при створенні Карти 

проєкту. Конкретизувати 

рекомендації щодо 

заповнення Карти проєкту 

Психологія, інклюзія, 

саморозвиток 

Недостатність 

теоретичного 

матеріалу, 

неможливість 

отримати аудіо- 

відеоматеріали. Інноваційні підходи у НУШ 

Деякі матеріали лекцій можна 

використовувати на практиці 

викладач фізичної 
культури 

ні Здоров'язбереження ніяких 

інформаційно-комунікаційні 

технології Партнерський стиль відносин 



викладач 
спецдисциплін 

ні Інноваційні технології 

Переважно очне 

навчання Інноваційні технології 

Поділ на группі в залежності від 

стажу роботі 

Учитель англійської 
мови І категорії 

Ні Креативне мислення Немає Модульне навчання 

Має сенс проводитися.Користь є 

від них. 

Учитель географії 
Ні  Майстер класи вчителів Немає недолікіа 

Новітні технології на уроках 

географії Бажання проходити курси очно 

Майстэр выробничого 
навчання. 

Нет. 

Иновационные 

технологии, 

педагогика.философия 

Философия 

образования.д ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

Обмен опытом между 

слушателями курсов. 

учитель початкових 
класів 

ні кожент нема недоліків всі актуальні все було цікаво 

Вчитель 

Все було на високому 

рiвнi,особливо наш 

куратор Наталя 

Володимирiвна Берснева! 

Взаэмозвязок :учень та 

вчитель Немаэ Новiтнi технологiï Все було на вищому рiвнi 

Вихователь 
Ні - - - - 

Вихователь 
Проблеми не виникли. 

Iнновацiйнi технологii 

(педагогiка) Не мае недолiкiв. 

Iнклюзiя. Iнновацiйнi технологii 

(педагогiка). - 

Учитель української 
мови і літератури 

Ні 

"Риторика як мистецтво 

спілкування" 

Мало годин. Дуже 

цікава тема. Дуже 

компетентні 

викладачі 

Аналіз літературних творів, що 

вивчаються в старших класах. 

Нові методи засвоєння матерілу 

сучасними учнями, тощо. 

Викладачка так майстерно зуміла 

подати матеріал, так захоплено 

розповідала тему, що дала 

поштовх для подальшого 

самостійного опрацювання цієї 

теми. Дякую.  

вчитель початкових 
класів 

ні сучасні технології в НУШ 

відсутність 

оцінювання оцінювання у початковій школі чудово 

вчитель англійської 
мови 

так ІТ технології 

ніхто не 

забезпечує 

вчителя 

належними 

гаджетами 

платформи для дистанційного 

навчання 

створення належних умов для 

проходження курсів 

Учитель української 
мови та літератури 

Ні Інклюзивна освіта 

Бажано більше 

практичних занять Робота з інтерактивними учнями Бажаю відвідати більше шкіл, 

гімназй, ліцеїв;познайомитись з 



цікавими людьми 

Початкові класи 
Ні Все, що стосується НУШ 

Більше цікавих 

ігрових моментів Дослідницька діяльність в НУШ Більше майстер-класів 

Учитель англійської 
мови 

Так НУШ Звязок 

Комунікативні стратегії англійської 

мови Задоволена 

учитель української 
мови та літератури 

проблеми лише з 

інтернетом державна мовна політика недоліків немає 

розвиток компетентностей 

засобами мови та літератури Дякую. Курси цікаві , продуктивні. 

Вчитель музичного 
мистецтва 

Практично ,ні. Всі теми були цікавими Напружений графік 

Для мене всі теми представлені 

вами ,будуть цікаві. Онлайн 

Учитель початкових 
класів 

Так. Мало часу на 

підготовку до 

контрольних, практичних 

робіт, проектів і т п. Логопедія Не впевнена НУШ.  Все добре.  

учитель початкових 
ні 

інтерактивні форми 

навчання 

неможливість 

очного навчання позакласне читання проведено на достатньому рівні 

заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи 

ні 

Дидактико-методологічні 

основи освітнього 

процесу 

висвітлення 

досвіду роботи 

колег з того чи 

іншого питання 

Використання платформи 

дистанційного навчання в 

освітньому закладі 

Курси підвищення кваліфікації - 

одна з необхідних складових 

діяльності вчителя. Звичайно, 

офлайн-курси - це спілкування в 

живу, тому на них цікавіше та 

комфортніше працювати. Дуже 

вдячна Кафедрі освітньої політики 

за організацію та проведення 

цікавих, змістовних курсів на 

сучасному рівні. 

Учитель інформатики 
Ні Все було цікаво 

Хочеться більше 

часу на практичні 

заняття з фаху 

Мова програмування Python, бази 

даних 

Засоби та методи організації 

дистанційного навчання 

Практичний психолог 

Недостатньо очного " 

круглого 

столу",спілкування,втраче

на можливість практично 

пройти деякі моменти 

методик та обговорення 

Фахова 

підготовка,інноваційні 

технологіїї, 

Відсутність 

практичної роботи 

ОЧНО,ОФЛАЙН. 

Календарно-тематичне 

планування,перспективне 

планування за державними 

програмами для дітей з ООП Цікаво, інноваційно. 



ОЧНО. 

Учитель фізичної 
культури 

Ні Всі Неякі Вся Добре 

учитель фізики 
ні Інноваційні технології ніяких використання новітніх технологій Задоволена 

учитель хімії 

Проблем не виникало. 

Але під час реєстрації 

курсів на наступний рік не 

вказані терміни 

проведення, що не дає 

змогу працювати у 

зручний для мене час. 

Практичні заняття з 

платформою 

LearningApps немає 

інклюзія, фахова підготовка, 

STEM освіта Дякую за Вашу допомогу 

вчитель хімії та біології 

Так.Не встигала 

розібратись самостійно із 

завданнями Нові технології 

Більше 

пояснювати  Задачі з хімії Важче, ніж очні 

асистент вчителя 
Ні 

роботи з дітьми з 

особливими потребами 

при очній формі 

проходження 

курсів недоліків не 

було нуш все було добре 

Учитель фізичного 
виховання 

Ні 

Здоров'язберігаючі 

технології 

Більше 

практичного 

застосування Нові цікаві вправи Потрібні курси, бажано очні 

педагог-організатор 
ні Філософія освіти ____ _____ ___ 

Учитель української 
мови та літератури 

Ні 

Інноваційні 

технологіїметодика 

Мало практики в 

"Інноваційних 

технологіях" Сучасні технології 

Уже час осучаснити курси. 

Постійно кажуть, що по-старому 

вже не можна працювати 

вчителям у школі, але самі курси 

поводяться так само, як і 15 років 

тому. 

Вчитель початкових 
класів 

Ні . - 

Формувальне оцінювання в 

початкових класах нуш . 

Учитель мистецтва 
Ні Інноваційні технології 

Не стабільний 

інтернет Атестація Висока 

Учитель хімії 
Ні 

Теми з природничих На мою думку не 
Теми з біохімії Я всім задоволенна! 



дисциплін має недоліків 

учитель iнформатики 
нi, не виникали 

Бази даних, Основи 

програмування все ок 

Вивчення мови програмування 

Python 

Подоба€ться очна форма 

навчання, живе спiлкування. 

Дякую Оленi Юрiiвнi та Наталii 

Олегiвнi 

Учитель початкових 
класів 

Ні Різні Більше практики Всі Все добре 

Учитель англійської 
мови 

Ні НУШ 

Забагато 

інформації Робота в НУШ,інклюзія 

Більше проводити практичних 

занять, відвідування шкіл і уроків 

Учитель біології  
Не виникало  Модульна інфографіка  —— 

Робота над сучасними 

інноваційними технологіями  Розвиває світогляд вчителя  

Вчитель початкових 
класів 

Частково НУШ Немає Інноваційні технології Потрібно 

Вчитель початкових 
класів 

очні курси підвищення ще 

не проходила ніколи Тема патріотизму  

головну увагу 

вмінню 

використовувати 

знання на практиці 

і регламентують 

компетентності 

здобувачів освіти.  

сучасне бачення основних 

завдань і інструментів 

державного регулювання у сфері 

освіти лише позитивна!!! 

Учитель української 
мови та літератури 

Поганий інтернет Інтерактивне навчання Не знаю Дистанційне навчання Цікаво 

Учитель початкових 
класів  

Ні Дистанційне навчання  Немає  

Інформаційні технології, мовні 

курси Добре  

Вчитель початкових 
класів  

Ні Нуш у початкових класах  Немає  Нуш 

Курси підвищення кваліфікації з 

Нуш дуже цікаво  

Вчитель англійської 
мови 

Нв По предмету Немає Інформаційні технології Інформативні 

Учитель інформатики 
Ні Лего технології Ні які Інклюзія Все сподобалось 

Вчитель англійської 
мова 

Ні Інноваційні технології 

Все продумано і 

чітко сплановано 

Використання інноваційних 

технологій Дякую. 

учитель математики 
ні інклюзивна освіта забагато теорії  підготовка до ЗНО + 



Учитель історії 
Ні 

Медіа: між магією і 

грамотністю 

Мало теоретичного 

матеріалу 

Використання інноваційних 

технологій на уроках історії Очні курсі ефективніші 

Вчитель початкових 
класів НУШ 

Хочеться, більше 

практичних занять 

Тема формувальне 

оцінювання Мало практики Навички читання  Задоволена курсами 

Учитель трудового 
навчання 

Ні не виникало Трудове навчання Не має не доліків Дізнатися щось нове Все подобається 

Учитель англійської 
мови 

Ні Психологія Не бачила Країнознавсиво ІППО дуже сподобались, На урок... 

учитель англійської 
мови 

Ні 

Інформаційні та новітні 

технології в освіті 

Треба більше 

практичних занять 

Використання онлайн платформ 

та Інтернет ресурсів для 

навчання англійської мови учнів 

початкової школи в умовах 

дистанційного навчання 

Курси англійської мови все добре, 

але хочеться більше практики 

саме на уроках з дітьми в школі 

учитель біології 
ні 

інформаційно - 

комунікаційні технології 

Мене все 

влаштовувало. 

Більш конкретне опанування 

різних освітніх платформ. Їх 

можливості, застосування на 

практиці. 

Мені дуже сподобався курс 

"Застосування інтерактивних 

технологій"  

Фізичної культури 
Ні Інклюзія Фахова підготовка Педагогіка Допомога в навчальному процесі 

Вчитель укр.мови 
Ні Інклюзивна освіта 

Мало практичних 

занять 

Виховний процес з особливими 

дітьми Задовільна 

вчитель початкових 
класів  

Не вчасно повідомили 

розклад курсів.  Інклюзивна освіта 

Не вчасно 

повідомили 

розклад курсів.  Інклюзивна освіта  

Не вчасно повідомили розклад 

курсів.  

вчитель початкових 
класів  

Не вчасно повідомили 

розклад курсів.  Інклюзивна освіта 

Не вчасно 

повідомили 

розклад курсів.  Інклюзивна освіта  

Не вчасно повідомили розклад 

курсів.  

украінська мова та 
література 

ні 

інтерактивні методи 

навчання 

Треба більше 

практики, ділитися 

досвідом Інтерактивні форми навчання Очні курси 

Асистент вчителя 
Ні Корекційні методики  

Потрібно більше 

уваги приділяти 

документації з 

інклюзивного 

Інклюзивне навчання та 

корекційна педагогіка в школах 

Дуже мало курсів присвячених 

асистентам вчителя, корекційним 

педагогам, деффектологам, 

логопедам. Хотілося б курсів з 



навчання корекції розвитку дітей з ООП. 

Вчитель початкових 
класів НУШ 

Ні Інноваційні технології Не знаю Фахова підготовка  Все задовільняє 

Учитель української 
мови та літератури 

Ні 

Інноваційні технології , 

фахова підготовка Недоліки відсутні Дистанційне навчання 

Отримуємо багато нового , що 

сприяє нашому професійному 

розвиткові. 

Вчитель української 
мови та літератури 

Ні. 

Атестація пед. 

працівників, інтерактивні 

методи навчання 

Багато лекційного 

матеріалу Що стосується укр.мови та л-ри Потрібні 

Учитель английского 
языка 

Нет Фахова підготовка 

Бажано більше 

фахової підготовки 

Інформаційно-комунікаційні 

технології Більше практичних занять 

Учитель географії 
Ні 

Державна мовна 

політика,інноваційні 

технології. 

Більше практичних 

занять  

Використання інформаційних 

ресурсів на уроках географії 

Надається професійна допомога 

вчителю. 

Учитель фізичної 
культури 

Ні Професійні Все добре Професійна компетентність Все дуже добре 

Вчитель інформатики 
Ні Практичні завдання Нема Програмування Курси по інформатиці змістовні. 

учитель історії, 
правознавства 

- 

вирішення правових 

задач з правознавства - - - 

учитель фізики 

Так, у мене зі зв'язком 

.Тому проєкт оформила 

неналежним чином.  Робота над проєктом - 

Практичні кейси,застосування тих 

чи інших технологій на практиці. Дякую  

Вчитель початкової 
школи 

Ні Інклюзія Немає НУШ Все сподобалося 

Учитель біології  
Не виникало  Модульна інфографіка  —— 

Робота над сучасними 

інноваційними технологіями  Розвиває світогляд вчителя  

Учитель географії  
Ні не виникли Екологія 

Певні теми, можна 

було б давати 

оглядово. 

Наприклад: 

ландшафти. 

Більше інформації про сучасний 

стан економіки України, світу 

Актуально, доступно, практична 

спрямовпність 

Учитель початкових 
класів 

Ні 
Навчання під час 

Ніяких Дистанційне навчання Я задоволена 



карантину 

Учитель інфорсатики 
Ні 

Мене цікавить лише ті 

теми, які відносяться до 

мого фаху 

Є, на мою думку, 

зайві лекції, які не 

стосуються моєї 

спеціалізації 

Теорія та практика викладання 

нових комп'ютерних програм для 

учнів (програмування, 3Д-графіка 

і т.д.)  

Відносини з кураторами курсів 

мене влаштовують.  

Учитель математики 
Ні 

Педагогіка 

співробітництва Відсутні 

Інформаціно-комунікативні 

технології Все задовільнило 

Учитель української 
мови 

Ні 

Інформаційно-

комунікаційні технології 

Виконання 

проєктних робіт в 

цілому.  

Організація дистанційного 

навчання Важко сказати 

Дистанційно 
Ні Практика Ні Дистанційне навчання Задовільно 

майстер виробничного 
навчання 

ні усі немає усі круто 

Учитель історії 

Варто було б проводити зі 

слухачами курсів більше 

практичних занять, щоб 

цей корисний досвід 

можна було використати 

потім на власних уроках! 

Фактор сили в 

міжнародних відносинах!  

Характер і зміст 

практичних робіт. 

Цікаві форми й методи роботи на 

уроках історії в умовах 

дистанційного навчання. 

Більше практичної роботи, що 

дійсно допоможе у подальшому 

процесі викладання і покращенні 

якості навчання, зацікавленості 

вчителя та учнів. 

Соціальний педагог, 
вчитель основ 
здоров'я  

Ні Соціалізація учнів 

Дуже мало 

практичних занять, 

майстер класів. 

Робота соціального педагога з 

учнями пільгових категорій  

Вони потрібні, але теми повинні 

бути більш практичними. Такі що 

можна застосувати на практиці. 

Соціальний педагог 
Ні Інклюзія 

Неорганізованім 

учасників Девіантна поведінка Позитивна 

Учитель хімії 
Ні Різні Ніяких --- 

Всі курси, які я проходила були 

корисні  

практичний психолог 
ні 

арт-терапевтичні 

методики все влаштовує емоційно-вольова сфера все влаштовує 

Вчитель 
укр.літ.,зар.літ. 

Незначні проблеми через 

якість зв'язку 

Практичні поради щодо 

застосування новітніх 

технологій у навч.-

вих.діяльності,обмін 

досвідом колег 

Хотілось би ,щоб 

передові 

педагоги,методист

и наочно та 

практично 

Цікаві та ефективні форми роботи 

з текстом; як реально спонукати 

до читання та відволікти від 

г*аджетів і т.п. Задовільно 



знайомили нас з 

тими чи іншими 

новітніми 

технологіями 

навчання. Щоб 

дійсно це були 

курси підвищення 

кваліфікації,а не 

перевірки,що 

вчитель вже 

застосовує 

вчитель початкових 
класів 

Ні Інноваційні технології 

менша кількість 27 

учнів у класі НУШ Бальна система.Ні！ 

Учитель мистецтва 
Ні Атестація педпрацівників 

Недостатньо 

методичної 

літератури 

Вивчення досвіду роботи інших 

вчителів 

Курси підвищення кваліфікації 

повинні бути очні, на яких повинно 

розглядатися такі питання, які 

допоможуть вчителю в його 

роботі. Є таки теми, ознайомлення 

з якими не потрібно, а тільки 

витрачається час. Побільше треба 

практичних занять та 

впровадження відкритих уроків на 

базі обласних шкіл. 

ЗДВР 

Не зовсім зручний 

розклад. 

Психологічні аспекти 

ефективної 

самореалізації 

особистості  

в освітньому процесі 

Відсутність живого 

спілкування 

Використання сервісів Google під 

час дистанційного навчання Дякую, все добре. 

Вихователь 
Ні ІКТ 

Недостатня 

кількість часу Інклюзія 

Достатньо часу для практичних 

занять 

Учитель англійської 
мови  

Ні Всі Ніяких  Інулюзія Дякую  

Учитель математики 
Ні Психологія  

Забагато зайвої 

інформації Навчання в умовах НУШ 

Багато цікавої і корисної 

інформації 

Вихователь дитячого 
садка 

Так. Мені треба бути 

більш обізнаною в 

Інклюзія, психологія, 

розвиок мовлення Замало часу, щоб 

вивчити всі 

Використання ІКТ, вивчення 

спеціальних програм, 

спрямованих на полегшення 

Курси - це цікаво, дізнаєшся щось 

нове, є можливість спробувати 

втілити нові знання і поділитися 



технічному напрямку. питання детально. підготовки занять з дітьми. своїм досвідом. 

Мастер 
производственного 
обучения 1-й 
категории  

Нет Работа над проэктом 

Недостаточное 

время для 

практических 

занятий  Инновационные технологии  Каждый курс важен по-своему  

Заступник директора з 
НВР 

Не вистачає практичної 

спрямованості під час 

роботи над проєктом 

Сертифікація вчителя, 

алгоритм проведення 

інституційного аудиту 

Недостатність 

практичного 

застосування 

Методична роботи закладу у світі 

сучасних освітніх змін 

після проходження курсів 

підвищення кваліфікації слухач 

отримує значний поштовх для 

подальшої самоосвіти, 

залишається ще простір для 

розв'язування питань з теми, але 

це нормально. Дякую. 

вчитель пачаткових 
клсів 

ні практична робота 

не розповідати 

те,що ми чули 20 

років тому . 

Як тримати увагу дітей початкової 

школи всі чотири уроки. 

Я маю невеликий досвід.На 

минулих курсах було цікаво. 

Учитель математики 
Ні - - - - 

Вихователь  
Ні Інклюзія, психологія Немає Психологія Все влаштовує 

Вихователь 
Ні Синквейн 

Велика 

завантаженість Виготовлення дидактичних ігор ---- 

Учитель іноземної 
мови 

Так, кількість годин та 

форма начання (перевага 

очній формі через 

перешкоди з інтернет- 

зв'язком) Атестація Немає 

Інформаційно-комунікаційні 

технології 

Всі курси мають бути очними 

(офлайн) 

Директор ЗДО 
ні 

Освітня програма 

закладу дошкільної 

освіти: вимоги до 

складання, етапи 

реалізації, оцінювання її 

виконання та 

результативності відсутні 

Управління закладом дошкільної 

освіти в умовах реформування 

Нова система підвищення курсів 

кваліфікації ОНЛАЙН задовільняє 

по всіх параметрах. Прошу 

продовжувати і надалі. 

учитель трудового 
навчання, учитель 
основ здоров'я 

Ні Інноваційні технології 

Недоліків не 

виявила 

Будь-яка тематика пов'язана з 

моїм предметом.  

Постійно обираю саме ці курси, бо 

вважаю їх найбільш 

інформаційними і зручними для 



мене 

учитель зарубіжної 
літератури 

ні 

Інклюзія, інноваційні 

технології, інформаційно- 

комунікаційні технології 

перевантаження 

теорією 

інклюзія в базовій та основній 

школі мені курси сподобалися 

Непроходила 
Ні Інноваційні технологіі Нема  Перукарське местетство Нема 

вчитель початкових 
класів 

ні 

з методики викладання 

математики немає викладання за програмою нуш на 4 

практичний психолог 
ні 

Використання 

асоціативних карток  розподіл часу 

Дистанційне консультування та 

діагностика 

Використання асоціативних карток 

- корисно та потрібне  

Ввчитель мистецтва 
Ніяких проблем  Всі Ніяких Все буде цікаво Дуже цікаво 

Заступники директора 

Так, проблеми з 

Інтернетом. Всі Немає 

Створення освітнього 

середовища закладу освіти Було цікаво 

Соціальний педагог 
Ні Інклюзія 

Неорганізованім 

учасників Девіантна поведінка Позитивна 

Учитель математики 

так, технічні проблеми з 

інтернетом здоров'язбереження немає 

психологічне блогополуччя 

підлітка 

курси дуже корисні, буду 

використовувати в своїй діяльності 

інтерактивні методи 

Учитель математики 

так, технічні проблеми з 

інтернетом здоров'язбереження немає 

психологічне блогополуччя 

підлітка 

курси дуже корисні, буду 

використовувати в своїй діяльності 

інтерактивні методи 

Мастер 
производственного 
обучения 1-й 
категории  

Нет Работа над проэктом 

Недостаточное 

время для 

практических 

занятий  Инновационные технологии  Каждый курс важен по-своему  

 


