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Система педагогічної діяльності

Наказом по школі було створено робочу

групу та затверджено План заходів із

запровадження внутрішньої системи

забезпечення якості освіти в

Сторожницькій ЗОШ І-ІІІ ступенів за

напрямком «Система педагогічної

діяльності» на 2020-2021 навчальний рік



Система педагогічної діяльності

На початку І та ІІ семестрів

адміністрацією школи здійснено

аналіз календарно-тематичного

планування педагогів, його

відповідність державним стандартам,

навчальним програмам та освітній

програмі закладу



Моніторингове  дослідження щодо 
сформованості професійної 

компетентності педагогічних 
працівників



Моніторингове  дослідження:
Як труднощі відчувають педагоги?



Моніторингове  дослідження:
Самоосвітня діяльність педагогів



Моніторингове  дослідження:
Володіння вчителями комунікативними 

компетенціями

Узагальнені відповіді респондентів, %

Педагоги Учні

проявляють доброзичливість та такт 80 39,7

сприяють спокійній робочій атмосфері 65 30,2

демонструють яскраве, емоційно насичене

мовлення

35 34,9

уміють стримувати гнів та роздратування 45 23,8

створюють ситуацію успіху на заняттях 45 7,9

сварять або принижують учнів - 23,8



Моніторингове  дослідження:
Методичні компетенції педагогів

Узагальнені відповіді

респондентів, %

Педагоги Учні

зрозуміло та цікаво пояснюють матеріал 70 50,8

вчать школярів самостійно здобувати знання 65 14,3

формують в учнів уміння самоаналізу та самоконтролю 75 17,5

викладають матеріал з предмету дуже близько до тексту

підручника

- 47,6



Моніторингове  дослідження:
Форми роботи, що найчастіше 

застосовують вчителі

Узагальнені відповіді

респондентів, %

Педагоги Учні

Семінарські заняття, круглі столи 5 -

Інтерактивні уроки 60 8

Комбіновані уроки 90 92



Моніторингове  дослідження:
Використання ІКТ педагогами



Моніторингове  дослідження:
Використання ІКТ (на думку учнів)



Моніторингове  дослідження:
Оцінювання діяльності вчителя



Засідання педагогічної ради на 
тему «Формула 

продуктивності: як сформувати 
самоосвітню компетентність 
учня – майбутню креативну 

особистість»



Аналіз дистанційного навчання

З метою вивчення стану організації дистанційного

навчання в умовах карантину в січні 2021 року

адміністрацією школи було проведено анонімне

онлайн-опитування педагогічних працівників, учнів

та батьків. Враховуючи відповіді усіх респондентів та

підсумувавши діяльність всіх педагогів школи в

період карантину, були виявлені труднощі та

проблеми дистанційного навчання, вироблено

рекомендації педагогічним працівникам щодо

усунення недоліків.



Моніторинг викладання окремих 
предметів 

жовтень 2020р.

зарубіжна

література, 

словацька

мова

грудень 2020р.

хімія

квітень 2021р.

музичне, 

образотворче

мистецтво

квітень –

травень 2021р.

групи 

подовженого 

дня



Підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників

З метою вдосконалення професійної підготовки

шляхом поглиблення професійних

компетентностей в закладі організовується

підвищення кваліфікації педагогічних

працівників. Є щорічний план підвищення

кваліфікації педагогічних працівників на 2021 рік,

затверджений педагогічною радою.



Онлайн-анкетування щодо організації 
освітнього процесу та виявлення питань, 

які потребують удосконалення



Результати 1 блоку анкети 
«Забезпечення дружньої, заохочувальної, 

сприятливої атмосфери»



Результати 2 блоку анкети 
«Забезпечення та дотримання належних 

санітарно-гігієнічних умов»



Результати 3 блоку анкети 
«Сприяння співпраці та активному навчанню»



Результати 4 блоку анкети 
«Відсутність фізичного покарання та 

насильства»



Результати 5 блоку анкети 
«Оцінка розвитку творчих видів діяльності»



Результати 6 блоку анкети 
«Узгодження виховних впливів школи і сім’ї 

шляхом залучення батьків»



Побажання вчителів

• Забезпечення гарячого харчування для 
всіх бажаючих6

• Покращення матеріальної бази4

• Дотримання чистоти в приміщеннях
школи2

• Згуртування колективу2



Побажання учнів

• Новий спортзал

• Оновлений майданчик15

• Належний санітарний стан туалетів13

• Покращення харчування9

• Швидкісний інтернет6

• Обладнання навчальних кабінетів4

• Нові методи викладання2



Побажання батьків

• Новий спортзал14

• Належний санітарний стан туалетів10

• Покращення харчування5

• Належні умови для відпочинку5
• Організація роботи гуртків (спортивний, 

інформатичний, хореографічний)3

• Покращення дисципліни учнів1

• Підвищення рівня знань учнів1

• Проведення онлайн уроків під час 
дистанційного навчання1



Дякую за увагу!


