
Результати онлайн-опитування 

щодо організації в університеті освітнього процесу з  використанням дистанційних технологій                 

під час карантину 

 

22 квітня – 4 травня 2020 року Відділ  забезпечення  якості вищої освіти НУФВСУ з метою 

вдосконалення освітнього процесу провів опитування серед здобувачів вищої освіти та науково-

педагогічних працівників НУФВСУ про стан організації та досвід використання дистанційних 

технологій під час карантину.   

Результати опитування частково показали певні складнощі, пов'язані з використанням  

технологій дистанційного навчання, а також можливі шляхи їх вирішення.  

Всього в анкетуванні взяли участь 954 респонденти. Дякуємо! Ваші зусилля допоможуть 

у визначенні основних тенденцій подальшого використання дистанційних технологій в 

освітньому процесі НУФВСУ. 

                   Результати показані у % 

Питання 1  (951 відповідь) 

 

29,5 

19,5 

49,5 

1,5 

Чи задоволені Ви загалом організацією 
освітнього процесу в університеті з 

використанням дистанційних технологій під 
час карантину? 

Так 

Ні 

Частково 

Важко визначитися 



Питання 2  (706 відповідей) 
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Суттєвих проблем не виникло 

Обмежений доступ і недостатня кількість 
навчальної літератури, джерел  якісної  

інформації  

Значно зросли обсяги роботи та витраченого на 
неї часу (в порівнянні з традиційними 

лекційними та семінарськими заняттями) 

Відсутність уніфікованого електронного журналу 

Відсутність узгодженої технічної бази, єдиних 
платформ для організації завдань та навчальних 

матеріалів, а також нестача матеріально-
технічних можливостей (відсутні ПК чи інтернет) 

Відсутність налагодженого зворотнього зв'язку з  
викладачами для питань, уточнень, пояснень 

Опишіть, які основні проблеми постали в 
організації освітнього процесу в університеті 

з використанням дистанційних технологій 
під час карантину? 



Питання 3  (951 відповідь) 
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Чи вважаєте Ви, що в університеті й надалі 
(після карантину) в освітньому процесі 

можливо, крім аудиторних занять, 
використовувати і дистанційні технології? 

Важко визначитися 

Ні 

Так 



Питання 4 (420 відповідей) 
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Запровадити навчальні заняття онлайн, під час 
яких студенти можуть задати питання, а 

викладачі - відповісти; використовувати систему 
Moodle чи  Zoom, Skype тощо 

Створити електронну бібліотеку НУФВСУ з 
якісною літературою для навчання, 

відеозаписами лекцій, семінарів  тощо  

Використовувати дистанційне навчання для тих, 
хто тимчасово відсутній через поважні причини 

(змагання, хвороба), відпрацьовує пропуски, 
навчається за індивідуальним графіком тощо  

Створити концепцію використання онлайн-
платформ і розробки е-дисциплін; покращити 

технічне оснащення 

Переглянути норми часу для виконання 
студентами завдань в умовах дистанційного 

навчання 

Запровадити уніфікований електронний журнал, 
що надає студентам доступ до власних оцінок  

Вдосконалити навички використання 
дистанційних технологій навчання  у науково-

педагогічних працівників 

Які Ви маєте пропозиції з удосконалення 
освітнього процесу в університеті шляхом 

поєднання аудиторних занять та 
використання дистанційних технологій? 


