
Довідка за результатами оцінювання напряму діяльності  

СЗШ І-ІІІ ступенів № 29 м.Львова 

 «Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти» 

Результати анкетування педагогічних працівників засвідчили, що всі вчителі 

використовують рекомендації Міністерства освіти і науки України при розроблені 

календарно-тематичного планування; 53% - зразки, що пропонують фахові видання, 

74% - досвід, запозичений у колег та спільної роботи з колегами. Під час 

спостереження за навчальними заняттями встановлено, що більшість педагогічних 

працівників використовують освітні технології, спрямовані на оволодіння здобувачами 

освіти ключовими компетентностями та наскрізними уміннями. Вчителі складають 

завдання, надають консультації, проводять оцінювання результатів навчання. За 

результатами опитування педагогів 33% стверджують, що поширюють власний 

педагогічний досвід у матеріалах та виступах на конференціях, 24% - на освітніх 

онлайн платформах. У ході спостереження за навчальними заняттями проаналізовано, 

що вчителі сприяють формуванню суспільних цінностей та вихованню патріотизму у 

здобувачів освіти. Педагогічні працівники використовують інформаційно-

комунікаційні технології в освітньому процесі. Переважна більшість опитаних 

здобувачів освіти  відзначають достатній рівень використання технологій 

дистанційного навчання у школі. Організовується навчання з використанням 

дистанційних технологій в синхронному та асинхронному режимі. Синхронно 

проводять навчальні заняття через сервіс Zoom. Завдання для занять в асинхронному 

режимі розміщуються у Viber, Classroom, у вигляді презентаційних матеріалів, відео та 

аудіо роликів, які супроводжуються питаннями та завданнями, що повинен виконати 

учень із зазначенням термінів виконання.  

Педагогічні працівники забезпечують власний професійний розвиток і 

підвищення кваліфікації. У закладі наявний план підвищення кваліфікації та свідоцтва, 

сертифікати підвищення кваліфікації. Вчителі обирають різні форми підвищення 

кваліфікації. Основними формами підвищення кваліфікації учителі обирають: онлайн 

курси , самоосвіту, вебінари та курси ІППО. Педагогічні працівники здійснюють 

інноваційну освітню діяльність, беруть участь у освітніх проєктах, залучаються до 

роботи як освітні експерти. Педагоги беруть участь у експертизі електронних версій 

проєктів підручників. Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки 

партнерства, співпрацюють з батьками здобувачів освіти з питань організації 

освітнього процесу, забезпечують постійний зворотній зв’язок. 36% учнів вважають, 

що їхня думка повною мірою враховується в освітньому процесі, 41% - що вона 

враховується з окремих предметів.  

Спілкування з батьками учнів відбувається у різних формах: 

індивідуальне спілкування з класним керівником 89% 

батьківські збори 40% 

через спільноти в соціальних мережах 43% 

сайт закладу освіти 14% 



 

У закладі освіти існує практика педагогічного наставництва, взаємовідвідування  

уроків та інших форм професійної співпраці. 100% педагогів зазначили, що в закладі 

створені всі умови для продуктивної співпраці. Педагогічні працівники під час 

провадження педагогічної діяльності дотримуються академічної доброчесності (під 

час оцінювання результатів навчання здобувачів освіти, при використанні джерел 

інформації, запобігають списуванню). Педагогічні працівники сприяють дотриманню 

академічної доброчесності здобувачами освіти. Вони систематично інформують учнів 

щодо необхідності дотримання основних засад та принципів академічної 

доброчесності під час проведення навчальних занять та в позаурочній діяльності, 

використовують диференційовані та різнорівневі завдання, спонукають учнів 

посилатися на використані джерела при написанні творчих робіт. Результати 

анкетування підтверджують, що педагоги інформують здобувачів освіти про 

дотримання засад академічної доброчесності (72 % учнів та  95 % вчителів).  

Рівні оцінювання за вимогами:  

1.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, 

використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою 

формування ключових компетентностей здобувачів освіти – достатній рівень; 

 1.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності 

педагогічних працівників - достатній рівень; 

 1.3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу 

освіти - достатній рівень;  

1.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах 

академічної доброчесності – високий рівень.  

Рекомендації:  

1. Забезпечувати компетентнісний підхід у викладанні і простежувати наскрізні 

змістовні лінії.  

2.Поєднувати виховний процес з формуванням ключових компетентностей учнів. 

 3.Вдосконалювати навички роботи з ІКТ.  

4.Брати участь в дослідно-експериментальній роботі. 

 5.Оприлюднювати публікації, методичні розробки, матеріали до навчальних занять на 

освітніх онлайн-платформах.  

6.Здійснювати просвітницьку роботу щодо важливості дотримання норм академічної 

доброчесності. 

  


