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Зазначте, з якими проблемами, труднощами ви стикнулися під час 
навчання з використанням елементів дистанційних технологій?

Відповіді, які найбільш часто повторюються: 

немає проблем;

проблеми з Інтернетом, немає необхідної техніки;

не встигаю опрацьовувати матеріал (писати конспекти та вивчати дуже

багато лекційного матеріалу), великий об’єм, постійно не вистачає часу на все,

багато домашніх робіт, часто не можна налаштувати себе через війну.



Які ваші пропозиції, побажання, зауваження щодо організації і 
проведення навчання з використанням елементів дистанційних 

технологій?

Відповіді, які найбільш часто повторюються: 

жодних зауважень;

пропонувати завдання різного рівня складності з відповідним оцінюванням; 

керуватися графіком освітнього процесу;

ефективніше планувати обсяг завдань впродовж робочого тижня;

використовувати електронні журнали для вільного доступу до оцінок;

надавати більше роз’яснень від викладачів, доступнішого викладу матеріалу.



Пропозиції:
● Створити базу навчальних матеріалів (відеоконтенту, електронних посібників, підручників тощо)

щодо організації освітнього процесу з використанням елементів дистанційних технологій.
● Включити в навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів завдання різного рівня

складності з відповідним оцінюванням.
● Оптимізувати організацію освітнього процесу з використанням елементів дистанційних технологій

шляхом використання широких можливостей віртуального освітнього середовища G Suite for
Education.

● Сприяти постійному інформуванню здобувачів освіти щодо методів та критеріїв поточного та
підсумкового оцінювання.

● Забезпечити ознайомлення здобувачів освіти щодо політики дотримання академічної доброчесності
під час дистанційного навчання.

● Формувати у здобувачів освіти цифрову компетентність.
● Забезпечити здобувачам освіти постійний доступ до результатів оцінювання.
● Інформувати учасників освітнього процесу з питань збереження їхнього соціального благополуччя і

психічного здоров’я під час воєнного стану; впроваджувати на навчальних заняттях психологічні
хвилинки, які допоможуть здобувачу освіти впоратися зі стресом та його наслідками.

● Врахувати пропозиції здобувачів освіти щодо покращення організації освітнього процесу з
використанням елементів дистанційних технологій.


