
АНКЕТА 

для опитування здобувачів вищої(фахової передвищої) освіти стосовно 

організації дистанційного навчання 

  

1. Чи всі викладачі, які у Вас викладають, забезпечили дистанційні курси? 

а) так; 

б) ні. 

2. Чи дотримуються викладачі розкладу навчальних занять в онлайн режимі? 

а) так; 

б) ні; 

в) частково. 

3. Які інформаційні ресурси використовують викладачі для Вашого онлайн  

навчання? (можливі декілька варіантів) 

а) платформа Moodle; 

б) Zoom; 

в)Viber; 

г) Skype; 

д) електронна пошта; 

е) Google Classroom 

4.Які на Вашу думку переваги дистанційного навчання? 

а) мобільність; 

б) зручність та безпечність; 

в) доступність, індивідуальний підхід; 

г) економія коштів; 

д) економія часу; 

е) переваг не має. 

5. Труднощі, які виникають у Вас під час дистанційного навчання? 

а) комунікація з викладачем; 

б) сприймання інформації онлайн; неможливість якісно зрозуміти навчальний 

матеріал; 

в) великий обсяг матеріалу для самостійного вивчення; 

г) самоорганізація; 

д) технічні проблеми, проблеми з інтернетом; 

е) труднощів не має. 

6. Чи зрозуміло подають викладачі теоретичний матеріал, який Вам треба 

вивчити? 

а) так, конспекти містять презентації, таблиці, схеми, пояснення тощо; 

б) ні, пропонують лише теоретичний матеріал і завдання для виконання на 

самостійне вивчення; 

в) частково, викладачі пропонують різні варіанти, але мені потрібна допомога 

викладача; 

г) інше _____________________________________________________________ 

7. Чи задоволені Ви оцінюванням Ваших знань у межах дистанційного навчання? 

а) так; 

б) ні; 



в)частково. 

8. При вивченні якого предмету у Вас виникли труднощі і чому? 

____________________________________________________________________ 

9. Як Ви пропонуєте вирішити труднощі, які виникли у Вас під час 

дистанційного навчання? 

а) викладачам записували онлайн-лекції, що дасть змогу студенту повернутися 

до вивчення більш складних питань; 

б) викладачам надавати більшу кількість спроб та збільшити проміжок часу 

для вирішення тестових завдань; 

в) більше уваги приділяти роз’ясненню нового матеріалу; 

г) завчасно попереджати про пари; 

д) щоб усі викладачі використовували одну навчальну платформу; 

е) надати інформацію, куди звертатись у разі виникнення технічних проблем у 

системі. 

10.Яке навчання Вам подобається більше? 

а) стаціонарне (у навчальному закладі); 

б) дистанційне (вдома). 


