
АНКЕТА 

для опитування викладачів стосовно організації дистанційного навчання 

 

1. Чи використовували Ви технології дистанційного навчання в освітньому 

процесі до впровадження карантину? 

а) так; 

б) ні; 

в) частково. 

2. Які з інструментів дистанційних технологій на Ваш погляд найкраще 

допомагають студентам досягати результатів навчання? (можливі декілька 

варіантів) 

а) платформа Moodle; 

б) Zoom; 

в) Viber; 

г) Skype; 

д) електронна пошта; 

е) інші________________________________ 

3. Чи зрозумілі і корисні Вам інструкції для використання технологій 

дистанційного навчання, які надаються адміністрацією навчального закладу? 

а) так; 

б) ні; 

в) частково. 

4. Який відсоток студентів, наразі фактично, бере участь у навчальному процесі 

в умовах карантину (з Вашої дисципліни)? 

а) 0-25%; 

б) 26-50%; 

в)51-75%; 

г) 76-100%. 

5. Час, який Ви витрачаєте на підготовку до навчальних занять під час 

карантину: 

а) збільшився; 

б) зменшився; 

в) не змінився. 

6. Які, на Вашу думку, переваги дистанційного навчання? 

а) мобільність та оперативність; 

б) індивідуальний підхід до студентів; 

в) безпечність та зручність; 

г) вища активність студентів; 

д) економія часу; 

е) вагомих переваг не має. 

7. Назвіть обставини, що негативно впливають на організацію повноцінного 

дистанційного навчання? 

а) брак досвіду дистанційного навчання (витрачається більше часу на 

підготовку та проведення дистанційних занять, порівняно з аудиторними); 



б) неможливість ефективно контролювати рівень засвоєння навчального 

матеріалу студентами; 

в) зниження інтересу до навчання у студентів; 

г) проблеми зв’язку з викладачами, неможливість вчасно отримати пояснення; 

д) відсутність «живого спілкування», зворотного зв’язку зі студентами; 

е) технічні проблеми. 

8. Яким, на Вашу думку, є рівень опанування студентами результатів навчання в 

умовах дистанційної роботи? 

а) низький; 

б) нижче середнього; 

в) середній; 

г) вище середнього; 

д) високий. 

9. Яким, на Вашу думку, є рівень дистанційного навчання в даному закладі 

осіти? 

а) високий; 

б) достатній; 

в) задовільний; 

г) незадовільний. 

10. Що, на Вашу думку, необхідно зробити, щоб дистанційне навчання стало 

комфортнішим?_______________________________________________________

_____________ 

 

 

 Дякуємо за відповіді! Ми врахуємо Ваші пропозиції та зауваження для 

покращення якості навчального процесу. Успіхів Вам та здоров’я! 


