
Позначка часу Зазначте освітню програму яку Ви здобуваєте

8.20.2020 13:58:24 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство)

8.20.2020 14:04:24 Середня освіта (Біологія та природознавство)

8.20.2020 14:06:03 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство)

8.20.2020 14:06:35 Середня освіта (Біологія та природознавство)

8.20.2020 14:08:38 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство)

8.20.2020 14:12:26 Середня освіта (Історія)

8.20.2020 14:12:29 Середня освіта (Біологія та природознавство)

8.20.2020 14:16:09 Історія та археологія

8.20.2020 14:19:44 Середня освіта (Мова і література (англійська))

8.20.2020 14:21:01 Середня освіта (Українська мова і література)

8.20.2020 14:22:12 Середня освіта (Українська мова і література)

8.20.2020 14:22:40 Середня освіта (Мова і література (англійська))

8.20.2020 14:22:54 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

8.20.2020 14:23:47 Середня освіта (Українська мова і література)

8.20.2020 14:24:20 Середня освіта (Мова і література (англійська))

8.20.2020 14:24:26 Середня освіта (Українська мова і література)

8.20.2020 14:24:54 Середня освіта (Українська мова і література)

8.20.2020 14:25:01 Середня освіта (Українська мова і література)

8.20.2020 14:26:08 Середня освіта (Українська мова і література)

8.20.2020 14:26:32 Середня освіта (Українська мова і література)

8.20.2020 14:29:18 Середня освіта (Історія)

8.20.2020 14:29:21 Середня освіта (Українська мова і література)

8.20.2020 14:32:45 Середня освіта (Мова і література (англійська))

8.20.2020 14:36:28 Середня освіта (Математика та інформатика)

8.20.2020 14:42:32 Середня освіта (Історія)

8.20.2020 14:43:23 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

8.20.2020 14:43:29 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

8.20.2020 14:44:06 Середня освіта (Українська мова і література)

8.20.2020 14:48:52 Середня освіта (Мова і література (англійська))

8.20.2020 14:52:07 Середня освіта (Мова і література (англійська))

8.20.2020 14:58:01 Середня освіта (Історія)

8.20.2020 15:01:58 Середня освіта (Українська мова і література)

8.20.2020 15:03:41 Середня освіта (Мова і література (англійська))

8.20.2020 15:03:55 Середня освіта (Мова і література (англійська))

8.20.2020 15:06:22 Середня освіта (Мова і література (англійська))

8.20.2020 15:22:08 Середня освіта (Мова і література (англійська))

8.20.2020 15:26:39 Середня освіта (Українська мова і література)

8.20.2020 15:27:45 Середня освіта (Мова і література (англійська))

8.20.2020 15:31:44 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство)

8.20.2020 15:46:49 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

8.20.2020 15:59:13 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство)

8.20.2020 16:00:35 Середня освіта (Українська мова і література)

8.20.2020 16:02:59 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

8.20.2020 16:04:54 Середня освіта (Мова і література (англійська))

8.20.2020 16:08:07 Середня освіта (Українська мова і література)

8.20.2020 16:13:36 Середня освіта (Фізика та інформатика)

8.20.2020 16:19:13 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство)

8.20.2020 16:19:52 Середня освіта (Українська мова і література)

8.20.2020 16:24:40 Середня освіта (Мова і література (англійська))

8.20.2020 17:12:10 Середня освіта (Українська мова і література)

8.20.2020 18:03:02 Соціальна робота та соціальна педагогіка

8.20.2020 18:07:01 Середня освіта (Мова і література (англійська))

8.20.2020 20:35:54 Середня освіта (Мова і література (англійська))

8.20.2020 21:50:57 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство)

8.20.2020 23:10:42 Середня освіта (Мова і література (англійська))



8.20.2020 23:12:41 Дошкільна освіта та мова і література (англійська)

8.20.2020 23:15:29 Середня освіта (Мова і література (англійська))

8.20.2020 23:16:08 Середня освіта (Мова і література (англійська))

8.20.2020 23:19:46 Середня освіта (Мова і література (англійська))

8.20.2020 23:21:16 Середня освіта (Мова і література (англійська))

8.20.2020 23:21:42 Середня освіта (Мова і література (англійська))

8.20.2020 23:22:23 Середня освіта (Мова і література (англійська))

8.20.2020 23:22:27 Середня освіта (Мова і література (англійська))

8.21.2020 7:01:01 Середня освіта (Мова і література (англійська))

8.21.2020 7:39:35 Середня освіта (Українська мова і література)

8.21.2020 7:47:26 Середня освіта (Мова і література (англійська))

8.21.2020 9:24:23 Середня освіта (Українська мова і література)

8.21.2020 9:26:29 Середня освіта (Мова і література (англійська))

8.21.2020 12:00:29 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство)

8.21.2020 13:02:11 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

8.22.2020 11:52:44 Середня освіта (Українська мова і література)

8.22.2020 19:13:28 Середня освіта (Мова і література (англійська))

8.24.2020 18:14:09 Середня освіта (Мова і література (англійська))

8.25.2020 22:46:40 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство)

8.29.2020 1:28:03 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

10.16.2020 11:11:52 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

10.16.2020 11:19:36 Професійна освіта (Будівництво)

10.16.2020 11:19:37 Професійна освіта (Будівництво)

10.16.2020 11:29:29 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

10.16.2020 11:31:51 Професійна освіта (Будівництво)

10.16.2020 11:49:46 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

10.16.2020 11:49:46 Професійна освіта (Будівництво)

10.16.2020 11:52:02 Професійна освіта (Будівництво)

10.16.2020 12:00:27 Професійна освіта (Будівництво)

10.16.2020 12:53:18 Професійна освіта (Будівництво)

10.16.2020 13:07:10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

10.16.2020 13:11:02 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

10.16.2020 13:11:44 Професійна освіта (Будівництво)

10.16.2020 13:12:52 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

10.16.2020 14:05:31 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

10.16.2020 14:06:09 Професійна освіта (Будівництво)

10.16.2020 14:27:50 Професійна освіта (Будівництво)

10.16.2020 14:27:54 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

10.16.2020 14:50:25 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

10.16.2020 18:37:15 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

10.16.2020 18:50:20 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

10.16.2020 20:45:51 Професійна освіта (Будівництво)

10.16.2020 21:47:46 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

10.17.2020 8:05:37 Професійна освіта (Будівництво)

10.17.2020 9:26:50 Професійна освіта (Будівництво)

10.17.2020 10:02:08 Професійна освіта (Будівництво)

10.17.2020 12:02:23 Професійна освіта (Будівництво)

10.18.2020 19:15:55 Професійна освіта (Будівництво)

10.19.2020 17:56:51 Професійна освіта (Будівництво)

11.3.2020 15:24:55 Початкова освіта

11.13.2020 3:50:34 Середня освіта (Мова і література (англійська))

2.12.2021 20:02:50 Професійна освіта (Будівництво)



Чи всі викладачі, які у 

Вас викладають, 

забезпечили 

наповнення 

дистанційних 

Які інформаційні 

ресурси використовують 

викладачі для Вашого 

онлайн-навчання?

Чи зручними в 

користуванні є 

запропоновані ресурси?

Так – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – Телефон, – Facebook, – TelegramТак

Так – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – ТелефонТак

Так – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – ТелефонТак

Ні – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – Телефон, – TelegramНі

Ні – Zoom, – Viber, – Електронна поштаТак

Ні – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – Телефон, – FacebookНі

Так – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – ТелефонТак

Ні – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – ТелефонТак

Так – Zoom, – Електронна поштаТак

Так – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – ТелефонТак

Ні – Електронна пошта Ні

Так – Google Classroom, – Zoom, – SkypeТак

Так – Google Classroom, – Zoom, – ViberТак

Так – Zoom, – Viber Так

Так – Zoom, – Електронна поштаТак

Так – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – Електронна поштаТак

Так – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – ТелефонТак

Так – Google Classroom, – Google Meet, – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – Телефон, – TelegramТак

Так – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – ТелефонТак

Так – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – ТелефонТак

Так – Google Classroom, – Zoom, – Електронна пошта, – ТелефонТак

Так – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – Телефон, – Facebook, – Instagram, – TelegramТак

Так – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – Skype, – Електронна пошта, – Телефон, – FacebookТак

Так – Google Classroom, – Zoom, – Skype, – Електронна поштаТак

Так – Google Classroom, – Zoom, – Електронна пошта, – FacebookТак

Так – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – Електронна поштаТак

Так – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – Електронна поштаТак

Ні – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – Телефон, – TelegramДивлячись яка тема і яке завдання 

Ні – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – ТелефонТак

Так – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – ТелефонТак

Ні – Google Classroom, – ZoomТак

Так – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – ТелефонТак

Так – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – ТелефонТак

Ні – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – Skype, – Електронна поштаТак

Так – Google Classroom, – Viber, – TelegramНезручні через низьку якість інтенету 

Так – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – ТелефонТак

Так – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – Телефон, – FacebookТак

Так – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – Skype, – Електронна пошта, – ТелефонТак

Так – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – ТелефонНі

Так – Zoom Так

Так – платформа Moodle, – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – ТелефонТак

Так – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – Телефон, – FacebookТак

Ні – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – ТелефонНі

Так – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – FacebookТак

Так – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – Телефон, – Facebook, – InstagramТак

Так – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – Skype, – Електронна поштаТак

Так – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – ТелефонТак

Так – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – Телефон, – FacebookТак

Так – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – Телефон, – FacebookТак

Так – Zoom, – Viber, – Електронна поштаТак

Так – платформа Moodle Так

Ні – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – Телефон, – TelegramТак

Так – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – Skype, – Електронна пошта, – Телефон, – FacebookНі

Так – Google Classroom, – Zoom, – Електронна поштаТак

Ні – Google Classroom, – Zoom, – Електронна поштаТак



Так – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – TelegramТак

Ні – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – ТелефонТак

Так – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – ТелефонТак

Так – Google Classroom, – Zoom, – Електронна поштаТак

Так – Zoom, – Viber Так

Так – Google Classroom, – Zoom, – Електронна поштаТак

Так – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – Електронна поштаТак

Ні – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – ТелефонНі

Так – Google Classroom, – Zoom, – Електронна поштаНі

Так – Електронна пошта, – ТелефонТак

Так – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – Skype, – Електронна пошта, – ТелефонТак

Так – Zoom, – Viber, – Skype, – Електронна пошта, – ТелефонТак

Так – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – Електронна поштаТак

Ні – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – ТелефонТак

Так – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – ТелефонТак

Так – Viber, – Електронна поштаТак

Ні – Google Classroom, – Zoom, – Електронна поштаНе завжди 

Так – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – Телефон, – FacebookТак

Ні – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – ТелефонТак

Так – Google Classroom, – Zoom, – ViberТак

Ні – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – Телефон, – TelegramТак

Так – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – Skype, – Електронна пошта, – Телефон, – TelegramТак

Так – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – ТелефонТак

Так – Zoom Так

Так – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – Електронна поштаТак

Так – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – Електронна поштаТак

Так – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – ТелефонТак

Так – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – ТелефонТак

Так – платформа Moodle, – Google Classroom, – Google Meet, – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – ТелефонТак

Ні – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – FacebookТак

Ні – Google Classroom, – Електронна пошта, – ТелефонТак

Так – Zoom, – Viber, – Електронна поштаТак

Ні – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – FacebookТак

Ні – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – Телефон, – TelegramТак

Так – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – ТелефонТак

Так – Zoom, – Viber, – Електронна поштаТак

Так – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – ТелефонТак

Так – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – Електронна поштаНе дуже

Так – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – Телефон, – Facebook, – Instagram, – TelegramТак

Так – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – Skype, – Електронна пошта, – ТелефонТак

Так – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – Електронна поштаТак

Так – платформа Moodle, – Google Classroom, – Google Meet, – Viber, – Електронна поштаТак

Ні – Zoom Ні

Так – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – Skype, – Електронна пошта, – ТелефонТак

Так – Google Classroom, – Viber, – Електронна поштаТак

Так – Google Classroom, – Zoom, – Електронна поштаТак

Так – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – ТелефонТак

Так – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – ТелефонТак

Так – Google Classroom, – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – ТелефонТак

Ні – Google Classroom, – Google Meet, – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – Телефон, – InstagramТак

Так – Google Classroom, – Google Meet, – Zoom, – Viber, – Skype, – Електронна поштаНаприклад, Google Meet не зовсім є зручним

Так – Google Classroom, – Google Meet, – Zoom, – Viber, – Електронна пошта, – Телефон, – Facebook, – Instagramв кожного ресурсу є свої плюси та мінуси, що і призводить до одночасного використання декількох платформ 



Чи хотіли б Ви, щоб елементи дистанційної форми навчання 

використовувалися надалі?

Частково, можливо, як складник змішаного навчання

Так

Так

Частково, можливо, як складник змішаного навчання

Частково, можливо, як складник змішаного навчання

Частково, можливо, як складник змішаного навчання

Частково, можливо, як складник змішаного навчання

Так

Так

Частково, можливо, як складник змішаного навчання

Ні

Так

Ні

Так

Частково, можливо, як складник змішаного навчання

Ні

Ні

Так

Частково, можливо, як складник змішаного навчання

Так

Частково, можливо, як складник змішаного навчання

Так

Частково, можливо, як складник змішаного навчання

Ні

Так

Так

Так

Частково, можливо, як складник змішаного навчання

Так

Так

Ні

Так

Так

Частково, можливо, як складник змішаного навчання

Ні

Частково, можливо, як складник змішаного навчання

Так

Так

Частково, можливо, як складник змішаного навчання

Частково, можливо, як складник змішаного навчання

Так

Частково, можливо, як складник змішаного навчання

Частково, можливо, як складник змішаного навчання

Так

Частково, можливо, як складник змішаного навчання

Так

Ні

Так

Так

Частково, можливо, як складник змішаного навчання

Так

Так

Частково, можливо, як складник змішаного навчання

Частково, можливо, як складник змішаного навчання

Ні



Так

Так

Так

Частково, можливо, як складник змішаного навчання

Так

Так

Так

Ні

Ні

Частково, можливо, як складник змішаного навчання

Так

Так

Частково, можливо, як складник змішаного навчання

Частково, можливо, як складник змішаного навчання

Так

Ні

Частково, можливо, як складник змішаного навчання

Так

Частково, можливо, як складник змішаного навчання

Ні

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Ні

Частково, можливо, як складник змішаного навчання

Частково, можливо, як складник змішаного навчання

Частково, можливо, як складник змішаного навчання

Так

Частково, можливо, як складник змішаного навчання

Так

Так

Частково, можливо, як складник змішаного навчання

Так

Частково, можливо, як складник змішаного навчання

Так

Частково, можливо, як складник змішаного навчання

Так

Частково, можливо, як складник змішаного навчання

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Частково, можливо, як складник змішаного навчання

Так

Частково, можливо, як складник змішаного навчання



Які види робіт (за дистанційними або змішаними 

технологіями) варто було б додати до освітнього 

процесу?

Більше лекційних

У нас всі види робіт присутні

Тих видів робіт які використовувались цілком достатньо

Конференції

Ні

Більше спілкування з викладачем

Презентація 

Проектна робота 

Все влаштовує

Проведення вікторин

Життя

-

Відео 

Не знаю 

Не знаю

Ні які 

-

лекційний матеріал на пошту

Складання самостійних робіт 

Навіть не знаю, мене всё влаштовуэ 

Тестування, творчі завдання

Не знаю

Перевірка рефератів через Google Classroom 

Презентації

ніякі 

Проведення практичних робіт у форматі веб-конференції з використанням обладнання у спеціалізованих кабінетах.

Проведення практичних робіт у форматі веб-конференції з використанням обладнання у спеціалізованих кабінетах.

Важко сказати 

Google meeting 

Більше практичних онлайн занять 

Лекційні заняття

Ставити автоматом предмети

Складно відповісти на це питання 

Больше встреч онлайн

Досить того що і є

Групове консультування

-

Всього достатньо


Більша кількість наочності

Практические занятия

Ніяких, всіх вистачає 

Подача нового матеріалу 

Ніякі


.

Онлайн конференція

Не можу сказати 

Не подобається дистанційно навчатись. Я за нормальний освітній процес!

Мене влаштовують ті види робіт, за якими ми навчаємося на дистанційному навчанні

Робити відео проекти або ж цікаві та змістовні презентації.

Застосовані види цілком влаштовують

----

Пояснення матеріалу

Більше практичних видів роботи

Лекции онлайн

презентації, відеоуроки



-

Робіт достатньо 

Ніякі

Не готова відповісти 

Дистанційне

Була використана достатня кількість видів робіт

Тестування

 Ніякі

Тестування

Більше рефератів

-

По групам

-

Практичного напрямку 

--

Онлайн лекцій 

Можливість перездачі предмета, покращення оцінки у зручний час, використовуючи мережу Інтернет. А також здача завдань в електронному вигляді. Електронний журнал. 

Все влаштовує

Практичного напрямку 

Відео 

Тести

Посилання на відео в мережі Інтернет 

Все і так нормально 

Виробниче навчання 

Побільше тестів

Проведення майстер-класів

Мене все задовільняє

--

Ніякі

Не можу відповісти на це запитання

Не знаю


Не можу відповісти

Не можу відповісти на це запитання

Все влаштовує

тренування виконання ескізів, фешен ілюстрації

Не знаю

Все влаштовує

Не знаю

Лекції, практичні, лабораторні, практики

Ще незнаю

Не знаю

Не яких

Практичних

Практичні роботи 

Всі види вже додані до освітнього процесу

  Ніяких

Все і так нормально 

Практичні

Думаю всего достаточно 

Онлайн лекції

Обговорення та висловлювання власних думок з приводу вивченої лекції чи переглянутого відео

деякі види самостійної роботи учнів (реферати, творчі завдання, тощо)



Які, на Вашу думку, переваги навчання за дистанційними технологіями?

Я проти дистанційного навчання

Можна займатися будь-де и в будь-який час

Є можливість працювати і навчатися.

Не бачу особливих переваг так як вчитися так складніше набагато

Ніяких

Ніяких

Немає 

Приємна домашня обстановка, больше часу на виконання завдань 

Все влаштовує

Можливість змішування роботи та навчання

Нема

Немає необхідності їхати у внз

Можливість навчатися у своєму темпі, у спокійній обстановці 

Бо ти знаходишся вдома і можеш самостійно обирати час для занять 

Гнучкий розклад

Немає переваг 

-

гнучкий графік

Більший обсяг часу для ознайомлення і підготовки

Самостійність, відповідальність за вчасно слані завдання

Більше часу на самоосвіту, творчі завдання, відпочинок

Більше часу для вивчення матеріалу, індивідуальний підхід до учнів

Індивідуальний підхід до кожного студента

Можливість навчатися в будь-якому місці

Можливість працювати вдома

Головна перевага - ти сам для себе обираєш час для опрацювання навчального матеріалу до встановленої дати і це дає можливість поєднувати навчання з роботою.

Головна перевага - ти сам для себе обираєш час для опрацювання навчального матеріалу до встановленої дати і це дає можливість поєднувати навчання з роботою.

Їх дуже мало, адже матеріали засвоєні не якісно 

Можна перебувати вдома i не використовувати кошти на житло

Економія часу, НАБАГАТО кращий моніторинг роботи КОЖНОГО студента, можливість опрацювання більшої кількості матеріалу

Немає

Можна поєднувати навчання та роботу.

1. Перебування вдома 
2. Суттєва економія грошей на проїзд та проживання в гуртожитку 
3. Краща підготовка до практичних занять
4. Тісне спілкування з викладачами 

Можно быстро найти ответ во время онлайн пары

Переваги відсутні або дуже мінімальні

Економія часу  та коштів на навчання, переїзди, опанування новими технологіями, відсутність жорстких вимог присутності на навчанні

Безпека здоров'я, розвиток самоосвіти, більше часу для вивчення матеріалу.

Безпечно, легко

Таких дуже мало

Экономия времени

Більше часу проводимо вдома 

Добре тим, що можна одночасно і працювати і здобувати освіту

Ніякі 

Робота з дому, комфортний розподіл часу.

Студент самостійно, без поспіху за технологіями,виконує завдання

Всі переваги, що в Глухові сиділа над парами по 8 годин, що вдома, так вдома краще ж.

Їх немає. 

Можливість навчатися у будь-який час.
Можливість навчатися в будь-якому місці.
Навчання без відриву від основної діяльності.
Можливість навчатися у своєму темпі.
Доступність навчальних матеріалів.
Мобільність.

Можна виконувати завдання у будь-який час, головне здавати свою роботу вчасно.

1.Навчання у будь-який зручний час
2. Можливий запис відео і його повтор 
3.Сучасний підхід та використання тех. Засобів 

-----

Більше часу на вивчення матеріалу

Лекції не потрібно писати, а можно роздрукувати

В любой время можно сделать задание

гнучкість



Можливiсть навчатися у будь-яркий час та будь-якому мiсцi, доступнiсть навчальних матерiалiв, спокiйна обстановка для бiльш кращього засвоення iнформацii.

Залишаюся вдома 

Немає переваг

Вміння самостійно здобувати знання 

Бути в безпеці від Covid-19

Економія часу

Зручно для студентів що навчаються за індивідуальним графіком

Ты можеш виконувати завдання не будучи присутнім в університеті 

Дім

Більше часу на роботу 

Удосконалення навичок самоосвіти, гнучкість у підготовці матеріалу, розвиток навичок користування інтернет ресурсами та програмами для навчання.

Розвивається індивідуальність та самостійність

Можливість навчатися у своєму темпі 

Можливість самостійно підбирати час для навчання 

Більше часу на опрацювання завдань.

Користування комп'ютером, використання електричної інформації

Мінімальна обмеженість у часі, зручність при підготовці домашніх завдань.

Комфортабельність, більш тісний зв'язок з викладачами 24/7, усе послідовно, краще досліджувати свою успішність, все конструктуровано 

Можливість самостійно підбирати час для навчання 

Можливість навчатися у своєму темпі, у спокійній обстановці 

Мобільність та доступність 

Збереження здоров‘я

Більше часу для повсякденних справ 

Не знаю 

Перебування дома, економія коштів

Економія часу

Збереження здоров'я

майже ніяких

.

Можливість самостійно регулювати час для навчання

Стаєш самостійним!

Більше вільного часу


Можливість самостійно регулювати час для навчання

Зручніше та безпечніше навчатися дистанційно в наш час

можливість порівнювати викладений матеріал з тим, що викладений в інтернеті, та проглянути застосування і необхідність (знати) поданого матеріалу

Переваг немає

Вільний час. 

Ніяких

Більше вільного часу;


Не має

Не можу відповісти

Не яких

Жодних 

Тим що можно виконувати завдання поступово 

Люди знаходяться у безпеці

Можливість і навчатися і працювати

Більше часу для повсякденних справ 

Все можна зробити вдома

Больше времени для личных и деловых нужд.

навчання з дому

Педагог бачить мою роботу і мої старання.

можливість доступу до більшої кількості інформаційних ресурсів одночасно



Скільки часу Ви 

витрачаєте на 

підготовку до занять та 

виконання завдань за 

дистанційними 

Чи хотіли б Ви скористатися можливістю перезарахувати результати 

сертифікованих курсів, які вивчаються на онлайн-платформах? (якщо 

так, зазначте сертифікати яких освітніх платформ Ви маєте)

понад 2 годин Ні

понад 2 годин Ні

до 2 год Ні

понад 2 годин Так

понад 2 годин Ні

понад 2 годин ??

понад 2 годин Ні

до 30 хвилин Так 

понад 2 годин Ні

до 2 год Так

понад 2 годин -

понад 2 годин Ні

понад 2 годин Ні

понад 2 годин Ні

понад 2 годин Ні

понад 2 годин Ні 

понад 2 годин Ні

до 2 год --

понад 2 годин Ні

до 2 год Ні

до 2 год —

до 2 год Ні

до 2 год Ні

понад 2 годин Ні

понад 2 годин ні

до 2 год -

до 2 год -

до 2 год Ні

до 2 год Нi

до 2 год Не маю 

до 2 год Нв

понад 2 годин Не потрібно

понад 2 годин Складно  відповісти на це питання 

понад 2 годин Нет

понад 2 годин Ні

понад 2 годин Ні

до 2 год -

до 30 хвилин Ні

понад 2 годин Ні

до 2 год Нет

понад 2 годин Ні

до 2 год Ні

понад 2 годин Ні

понад 2 годин -

до 2 год Всеосвіта

понад 2 годин Не маю відповідь

до 30 хвилин Ні

до 2 год Ні

понад 2 годин TEFL, TESL

понад 2 годин Ні

до 2 год Tak

до 2 год Ні

понад 2 годин Ні

понад 2 годин Нет

до 2 год так



30 хвилин - 1 год -

понад 2 годин Ні 

понад 2 годин Ні

до 2 год Ні

понад 2 годин Ні

понад 2 годин Ні

до 2 год Ні

понад 2 годин Ні

до 2 год Ні

понад 2 годин Педагогіка

до 2 год -

понад 2 годин Ні

до 2 год -

до 2 год Ні

30 хвилин - 1 год Так

понад 2 годин Ні

понад 2 годин Ні.

30 хвилин - 1 год Так, але сертифікатів не маю

до 2 год Ні

понад 2 годин Ні

до 2 год Так

понад 2 годин Не хотів би

до 2 год Ні

30 хвилин - 1 год Так

понад 2 годин Ні

понад 2 годин Ні

до 30 хвилин Ні

понад 2 годин ні

30 хвилин - 1 год Ні

понад 2 годин Не маю сертифікатів

до 2 год Ні

до 2 год Ні

понад 2 годин Не маю сертифікатів

понад 2 годин Так

понад 2 годин нажаль не навчаюсь на них, бракує часу, інколи фінансування

до 2 год Ні

до 2 год Ні

до 2 год Не знаю

30 хвилин - 1 год Ні

понад 2 годин Немає сертифікатів

до 2 год Ні

понад 2 годин Ні

понад 2 годин Так

30 хвилин - 1 год Ні

30 хвилин - 1 год Ні

30 хвилин - 1 год  Ні

до 2 год Ні

до 2 год Ні

до 2 год Нет 

понад 2 годин так

понад 2 годин Ні

понад 2 годин не маю сертифікатів



Чи зрозумілі критерії 

оцінювання самостійної 

роботи студентів під час 

здійснення дистанційної 

форми навчання?

Чи маєте пропозиції 

щодо забезпечення 

консультування чи 

підтримки викладачами 

здобувачів освіти?

Чи одержували Ви від 

викладачів роз’яснення 

щодо оцінювання 

неправильно виконаних 

завдань?

Так Ні Так

Так Ні Так

Так. Ні Так

Так Викладачі повинні більше цікавитися студентами!!!! Входити інколи в положення студенаНе завжди

Ні Ні Не завжди

Так Ні Так

 Так Ні Так

Так Більше виходити на зв'язок зі студентами. Письмово докладно пояснювати вимоги до завдань Так

Так Ні Так

Так Ні Так

Нi - Ні

Так Ні Так

Так Немаю Не завжди

Так Ні Так

Так Ні Так

Так Ні Так

Так Ні Ні

так більше використовувати телеграмТак

Так Не маю , мене все влаштовуєТак

Так, зрозумілі Ні Так

Так — Так

Так Ні Так

Не зовсім Ні Так

Зрозумілі Пропозицій не маю Так

так ні Так

Так Ні Так

Так Ні Так

Так Точно пояснити завдання Не завжди

Так Нi Так

Так Google Classroom - чудовий ресурс для встановлення завдань та їх дедлайнів, здачі виконаних завдань студентами, поширення ресурсів серед студентів, аналізу виконаної роботи Так

Ні Ні Ні

Так, зрозумілі За допомогою електронної поштиТак

На жаль ні, адже інколи не бачиш як саме працюють решта студентів групиНемає. Викладачі кафедри завжди готові надати допомогу та консультацію. У разі відсутності студента під час онлайн заняття , викладачі згодні працювати індивідуально. Також, надають  можливість надіслати матеріал пізніше  (без зниження оцінки) Так

Не совсем и не у всех преподавателей, так как они не работали с онлайн журналом!!!Пусть преподаватели хоть иногда выходят на связьНе завжди

Ні Ні Ні

Так Я б порекомендувала частіше консультувати студентів за кожну виконану роботуНе завжди

Так Надання відеоконсультацій (аудіо) на електронну пошту.Так

Так Ні Так

Не зовсім Присутність в аудиторіях Не завжди

Да Да Так

Так Так Так

Так Ні Не завжди

Так Ні Не завжди

Так. - Не завжди

Зрозуміло,і бали теж Ні Так

Так. Ні Не завжди

Ні. Так. Повернути студентів до аудиторій.Не завжди

Так Не маю Не завжди

Не завжди Робити вказівки скільки балів за яке завданняНе завжди

Так Ні Так

Tak Tak Так

Так Ні Не завжди

Так Так Так

Да Не имею Так

ні подача критерій оцінювання та повне забезпечення електронним журналом з оцінкамиНе завжди



Так Наразi досить пiдтримки викладачiв Так

Так Ні Не завжди

Так Ні Так

Так Ні Так

Так Більше крнсультацій щодо виконання того чи іншого завданняТак

Так Ні Так

В деякій мірі Ні Не завжди

Ні
 Пропозицій не маю Ні

Не завжди Viber Не завжди

Так Ні Так

Так Якщо немає можливості створити онлайн конференцію, було б чудово, якщо б викладач записала аудіо чи відео даного матеріалу.Так

Так Ні Так

Так - Не завжди

Ні Ні Ні

Так Нi Ні

Так Ні Так

Так. Деякі лекції краще пояснювати вживу/ онлайн.Не завжди

Так Можна створювати певні групи в соц. мережах з викладачами, щоб вони могли пояснювати і консультувати там за потребиТак

Ні Ні Ні

Так Немаю Не завжди

Так Ні Так

Так Прикріплювати посилання на відеоТак

Так Ні Так

Так Так Так

Так Ні Так

Так Входити в положення кожного студента окремоНе завжди

Да Ні Так

так ні Так

Так Ні Так

Так Немає Так

Так Ні Так

Так Не маю Так

Так Немає Так

Так Так. Окремі завдання потребують більш чіткого роз'яснення, тому вважаю, щоб викладачі зв'язуватися зі студентами по телефону, або смс чи соц.мережах в зручний для викладачів час.Не завжди

так можливо коротке відео  звернення на що слід звернути свою увагу, а в кінці : " у вас все вийде!", щоб здобувачі освіти могли його переглядатиТак

Так Так Так

Так Ні Так

Так Ні Так

Так Ні Так

Так Ні Так

Не дуже Не маю Так

Ні Ні Не завжди

Не зовсім Ні Так

Так Ні Так

Так Не маю Так

Так Ні Не завжди

Так Ні Так

Так Так Так

Да Нет Так

ні викладачі мають бути більш розуміючими по відношенню до студентівНі

Не всі педагоги дають відповідь що неправильно зроблено. Деякі взагалі не виставляють оцінки.Перед тим як відправити завдання студентам, подивіться на них з різних сторін. Чи додавайте пояснення до завдань.Не завжди

так ні Не завжди



Які проблеми були у Вас особисто під час дистанційного навчання?

Які шляхи Ви бачите 

для їх розв’язання?

у мене не було ніяких труднощів Взагалі не бачу ніяких

нерегулярність комунікації з викладачем Зворотні зв'язок від деяких викладачів

відсутність постійного доступу до мережі Інтернет Покращення якості зв'язку у віддалених населених пунктах.

відсутність постійного доступу до мережі Інтернет, відсутність необхідних навичок роботи з технікою та програмним забезпеченням, незручність у користуванні платформами дистанційного навчання, нерегулярність комунікації з викладачемВідміна дистанційного навчання!!!
Більше спілкування викладач-студент!
Менша кількість завдань!
Зменшена кількість навантаження!!!

відсутність потрібної техніки вдома, відсутність постійного доступу до мережі Інтернет, відсутність необхідних навичок роботи з технікою та програмним забезпеченням, незручність у користуванні платформами дистанційного навчання, нерегулярність комунікації з викладачемНіяких

відсутність постійного доступу до мережі Інтернет, відсутність необхідних навичок роботи з технікою та програмним забезпеченням, нерегулярність комунікації з викладачемЗмінити спробувати щось нове

відсутність постійного доступу до мережі Інтернет Проведення в селах інтернет

Відсутність оцінок з деяких предметів у електронному журналі Своєчасно виставляти всі оцінки до онлайн журналу 

у мене не було ніяких труднощів Все влаштовувало

у мене не було ніяких труднощів Не було труднощів

нерегулярність комунікації з викладачем Звичайний режим навчання 

нерегулярність комунікації з викладачем -

відсутність потрібної техніки вдома, відсутність постійного доступу до мережі ІнтернетБільше часу на самостійну роботу 

у мене не було ніяких труднощів Не бачу 

відсутність постійного доступу до мережі Інтернет, відсутність необхідних навичок роботи з технікою та програмним забезпеченням, нерегулярність комунікації з викладачемТреба здобувати навички роботи з технікою

відсутність постійного доступу до мережі Інтернет, відсутність необхідних навичок роботи з технікою та програмним забезпеченням, незручність у користуванні платформами дистанційного навчання, нерегулярність комунікації з викладачемНе навчатися дистанційно 

у мене не було ніяких труднощів -

у мене не було ніяких труднощів --

відсутність постійного доступу до мережі Інтернет Ходила туди де є інтернет

у мене не було ніяких труднощів У мене не було ніяких проблем

у мене не було ніяких труднощів —

у мене не було ніяких труднощів Не бачу

нерегулярність комунікації з викладачем Створити графік зв'язку з викладачами

Не можливість знайти потрібну літературу Розширення онлайн бібліотеки

відсутність постійного доступу до мережі Інтернет Ніякі

у мене не було ніяких труднощів -

у мене не було ніяких труднощів -

відсутність потрібної техніки вдома, відсутність постійного доступу до мережі Інтернет, нерегулярність комунікації з викладачемНавчання не дистанційно 

відсутність постійного доступу до мережі Інтернет, нерегулярність комунікації з викладачемПотрiбно краще налагодити дiалог студент вчитель 

у мене не було ніяких труднощів Укладення розкладу проведення дистанційних занять з кожної дисципліни, створення унікальної платформи суто для студентів ГНПУ

відсутність постійного доступу до мережі Інтернет Розширити спілкування з викладачем

у мене не було ніяких труднощів Не було труднощів

відсутність постійного доступу до мережі Інтернет Вирішити питання щодо доступу в Інтернет не є проблематичним, головне, щоб викладачі розуміли, що це лише технічні проблеми, а не безвідповідальність студента. 

нерегулярність комунікації з викладачем Как написано выше, пусть преподаватели выходят на связь и это многим поможет и сделает работу легче и студентам и преподавателям

відсутність постійного доступу до мережі Інтернет Якщо ви встановите мені нормальне інтернет обладнання, то це вирішить мою єдину проблему

відсутність постійного доступу до мережі Інтернет, відсутність необхідних навичок роботи з технікою та програмним забезпеченням, незручність у користуванні платформами дистанційного навчанняПочинати ширше опановувати роботу з технікою та програмним забезпеченням

у мене не було ніяких труднощів -

у мене не було ніяких труднощів Немає проблем 

відсутність потрібної техніки вдома, відсутність постійного доступу до мережі Інтернет, відсутність необхідних навичок роботи з технікою та програмним забезпеченням, нерегулярність комунікації з викладачемКраще коли викладач особисто розповідає матеріал

відсутність потрібної техніки вдома, відсутність постійного доступу до мережі Інтернет, відсутність необхідних навичок роботи з технікою та програмним забезпеченнямУчеба без дистанционного обучения

у мене не було ніяких труднощів Не було ніяких труднощів 

Не завжди була можливість вийти на зв'язок із викладачем, через те, що потрібно було в той час виконувати завдання з дитиноюМожливо те, щоб заняття з викладачами відбувалися в після обідній час

відсутність постійного доступу до мережі Інтернет, відсутність необхідних навичок роботи з технікою та програмним забезпеченнямНе проводити дистанційне навчання 

у мене не було ніяких труднощів .

відсутність потрібної техніки вдома, відсутність постійного доступу до мережі ІнтернетВстановити комунікацію з викладачами, та врегулювати доступ до мережі Інтернет

нерегулярність комунікації з викладачем Вчителі повинні працювати завжди, а студенти вчитись. 

відсутність потрібної техніки вдома, відсутність постійного доступу до мережі Інтернет, відсутність необхідних навичок роботи з технікою та програмним забезпеченням, незручність у користуванні платформами дистанційного навчання, нерегулярність комунікації з викладачемНе застосовувати дистанційне навчання. 

у мене не було ніяких труднощів У мене не було ніяких труднощів

у мене не було ніяких труднощів Мене все влаштовує

відсутність постійного доступу до мережі Інтернет Кращий інтернет 

відсутність постійного доступу до мережі Інтернет -----

відсутність необхідних навичок роботи з технікою та програмним забезпеченнямВсе було добре

відсутність потрібної техніки вдома, відсутність необхідних навичок роботи з технікою та програмним забезпеченнямТреба купувати новий телефон і ноутбук

у мене не було ніяких труднощів У меня не было проблем с дистанционным обучением

нерегулярність комунікації з викладачем Перехід до денного навчання. Дистанційне навчання є неефективним. Сприяє підвищенню хабарів. 
Позбавляє студентів практики  та можливості соціалізації.



у мене не було ніяких труднощів - 

відсутність постійного доступу до мережі Інтернет -

у мене не було ніяких труднощів -

у мене не було ніяких труднощів Відкритість до здобуття інформації 

у мене не було ніяких труднощів -

у мене не було ніяких труднощів 0

нерегулярність комунікації з викладачем Ніяких

відсутність потрібної техніки вдома, незручність у користуванні платформами дистанційного навчання, нерегулярність комунікації з викладачемНе бачу жодних

незручність у користуванні платформами дистанційного навчання Гідні заробітна плати

відсутність необхідних навичок роботи з технікою та програмним забезпеченнямбільше працювати з комп`ютером 

у мене не було ніяких труднощів -

відсутність постійного доступу до мережі Інтернет, відсутність необхідних навичок роботи з технікою та програмним забезпеченнямПобачимо далі

відсутність постійного доступу до мережі Інтернет -

Проблем не виникало Не має


у мене не було ніяких труднощів --

відсутність необхідних навичок роботи з технікою та програмним забезпеченнямВчитися користуватися  з технікою і програмами забезпечення

незручність у користуванні платформами дистанційного навчання, Часто викладачі одночасно задавали надто багато завдань, розв'язати які у вказані сроки було надто складно. По суті немає живого спілкування, викладач не завжди об'єктивно оцінює.Спробувати інші платформи навчання. Повністю навчатися дистанційно важко, так як ти весь час проводиш за монітором комп'ютера: або під час заняття онлайн, або виконуючи д/з.

відсутність необхідних навичок роботи з технікою та програмним забезпеченням, у мене не було ніяких труднощівПрактикуватися для набуття навичок з технікою, чи консультації

Проблем не виникало Не має


відсутність потрібної техніки вдома, відсутність постійного доступу до мережі ІнтернетБільше часу на самостійну роботу 

Немає деяких матеріалів для навчання (книг по предмету) Переведення друкованої інформації в цифрову

у мене не було ніяких труднощів Не було труднощів, які можуть бути шляхи розв‘язання

у мене не було ніяких труднощів Якщо є доступ до інтернету то там є все і немає ніяких 

відсутність постійного доступу до мережі Інтернет Навчання в университете

у мене не було ніяких труднощів Ніяких

Не було Інтернет зв'язку, проте зараз він є мені доступним Немає пропозицій

у мене не було ніяких труднощів Не було проблем

відсутність необхідних навичок роботи з технікою та програмним забезпеченням, незручність у користуванні платформами дистанційного навчанняне йти на дистанційне)

відсутність постійного доступу до мережі Інтернет .

Проблем, пов'язаних з навчанням не виникало Це питання має обговорюватись всіма учасниками освітнього процесу

відсутність постійного доступу до мережі Інтернет, відсутність необхідних навичок роботи з технікою та програмним забезпеченням, незручність у користуванні платформами дистанційного навчання, нерегулярність комунікації з викладачемБуду пробувати їх вирішити!

відсутність потрібної техніки вдома, відсутність постійного доступу до мережі ІнтернетЦе залежить не від мене

Проблем, пов'язаних з навчанням не виникало Це питання має обговорюватись всіма учасниками освітнього процесу

відсутність постійного доступу до мережі Інтернет Форма асинхронного дистанційного навчання

відсутність потрібної техніки вдома, відсутність необхідних навичок роботи з технікою та програмним забезпеченнямвикористання підручних матеріалів, на яких образно можливо показати, виконати роботу, щоб було зрозуміло засвоєння здобутих знань; підказка літератури по роботі(покрокової) з програмним забезпеченням

незручність у користуванні платформами дистанційного навчання Користування Viber

у мене не було ніяких труднощів У мене проблем не було.

відсутність постійного доступу до мережі Інтернет, незручність у користуванні платформами дистанційного навчанняНе переходити на дистанційне навчання

у мене не було ніяких труднощів Все влаштовує

у мене не було ніяких труднощів -

відсутність потрібної техніки вдома Не знаю

відсутність постійного доступу до мережі Інтернет, відсутність необхідних навичок роботи з технікою та програмним забезпеченнямМене все влаштовує

Важко навчатися коли гаджет один, а учнів декілька Залишити дистанційне навчання для студентів, які не в змозі навчатися на постійній основі .

у мене не було ніяких труднощів У мене не булу ніяких труднощів

у мене не було ніяких труднощів Немає проблем.

відсутність потрібної техніки вдома, відсутність постійного доступу до мережі Інтернет  Ніяких

у мене не було ніяких труднощів Якщо є доступ до інтернету то там є все і немає ніяких 

у мене не було ніяких труднощів Не які

у мене не було ніяких труднощів Не вижу 

нерегулярність комунікації з викладачем змінити викладача

незручність у користуванні платформами дистанційного навчання, нерегулярність комунікації з викладачемЯк було сказано вище, головне - пояснення та зв'язок зі студентами та педагогами. Чи принаймні давати лекційний матеріал так, щоб було зрозуміло що саме хоче педагог.

відсутність потрібної техніки вдома, відсутність постійного доступу до мережі Інтернет, відсутність необхідних навичок роботи з технікою та програмним забезпеченнямзменшення ролі дистанційного навчання в освітньому процесі



Зворотні зв'язок від деяких викладачів

Покращення якості зв'язку у віддалених населених пунктах.

Відміна дистанційного навчання!!!
Більше спілкування викладач-студент!
Менша кількість завдань!
Зменшена кількість навантаження!!!

Змінити спробувати щось нове

Проведення в селах інтернет

Своєчасно виставляти всі оцінки до онлайн журналу 

Звичайний режим навчання 

Більше часу на самостійну роботу 

Треба здобувати навички роботи з технікою

Не навчатися дистанційно 

Ходила туди де є інтернет

У мене не було ніяких проблем

Створити графік зв'язку з викладачами

Розширення онлайн бібліотеки

Навчання не дистанційно 

Потрiбно краще налагодити дiалог студент вчитель 

Укладення розкладу проведення дистанційних занять з кожної дисципліни, створення унікальної платформи суто для студентів ГНПУ

Розширити спілкування з викладачем

Вирішити питання щодо доступу в Інтернет не є проблематичним, головне, щоб викладачі розуміли, що це лише технічні проблеми, а не безвідповідальність студента. 

Как написано выше, пусть преподаватели выходят на связь и это многим поможет и сделает работу легче и студентам и преподавателям

Якщо ви встановите мені нормальне інтернет обладнання, то це вирішить мою єдину проблему

Починати ширше опановувати роботу з технікою та програмним забезпеченням

Краще коли викладач особисто розповідає матеріал

Учеба без дистанционного обучения

Не було ніяких труднощів 

Можливо те, щоб заняття з викладачами відбувалися в після обідній час

Не проводити дистанційне навчання 

Встановити комунікацію з викладачами, та врегулювати доступ до мережі Інтернет

Вчителі повинні працювати завжди, а студенти вчитись. 

Не застосовувати дистанційне навчання. 

У мене не було ніяких труднощів

Треба купувати новий телефон і ноутбук

У меня не было проблем с дистанционным обучением

Перехід до денного навчання. Дистанційне навчання є неефективним. Сприяє підвищенню хабарів. 
Позбавляє студентів практики  та можливості соціалізації.



Відкритість до здобуття інформації 

більше працювати з комп`ютером 

Вчитися користуватися  з технікою і програмами забезпечення

Спробувати інші платформи навчання. Повністю навчатися дистанційно важко, так як ти весь час проводиш за монітором комп'ютера: або під час заняття онлайн, або виконуючи д/з.

Практикуватися для набуття навичок з технікою, чи консультації

Більше часу на самостійну роботу 

Переведення друкованої інформації в цифрову

Не було труднощів, які можуть бути шляхи розв‘язання

Якщо є доступ до інтернету то там є все і немає ніяких 

Навчання в университете

Це питання має обговорюватись всіма учасниками освітнього процесу

Буду пробувати їх вирішити!

Це питання має обговорюватись всіма учасниками освітнього процесу

Форма асинхронного дистанційного навчання

використання підручних матеріалів, на яких образно можливо показати, виконати роботу, щоб було зрозуміло засвоєння здобутих знань; підказка літератури по роботі(покрокової) з програмним забезпеченням

Не переходити на дистанційне навчання

Залишити дистанційне навчання для студентів, які не в змозі навчатися на постійній основі .

У мене не булу ніяких труднощів

Якщо є доступ до інтернету то там є все і немає ніяких 

Як було сказано вище, головне - пояснення та зв'язок зі студентами та педагогами. Чи принаймні давати лекційний матеріал так, щоб було зрозуміло що саме хоче педагог.

зменшення ролі дистанційного навчання в освітньому процесі



Відміна дистанційного навчання!!!
Більше спілкування викладач-студент!
Менша кількість завдань!
Зменшена кількість навантаження!!!

Укладення розкладу проведення дистанційних занять з кожної дисципліни, створення унікальної платформи суто для студентів ГНПУ

Вирішити питання щодо доступу в Інтернет не є проблематичним, головне, щоб викладачі розуміли, що це лише технічні проблеми, а не безвідповідальність студента. 

Как написано выше, пусть преподаватели выходят на связь и это многим поможет и сделает работу легче и студентам и преподавателям

Перехід до денного навчання. Дистанційне навчання є неефективним. Сприяє підвищенню хабарів. 
Позбавляє студентів практики  та можливості соціалізації.



Спробувати інші платформи навчання. Повністю навчатися дистанційно важко, так як ти весь час проводиш за монітором комп'ютера: або під час заняття онлайн, або виконуючи д/з.

використання підручних матеріалів, на яких образно можливо показати, виконати роботу, щоб було зрозуміло засвоєння здобутих знань; підказка літератури по роботі(покрокової) з програмним забезпеченням

Як було сказано вище, головне - пояснення та зв'язок зі студентами та педагогами. Чи принаймні давати лекційний матеріал так, щоб було зрозуміло що саме хоче педагог.


