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Кількість опитаних здобувачів освіти

Цільові групи Кількість здобувачів 

на факультеті

Кількість опитаних / 

відсоток від загальної 

кількості

Факультет початкової 

освіти 

та фізичної культури

263 120

Факультет дошкільної 

освіти 

та музичного мистецтва

261 151

Разом 524 271 (51%)



































Зазначте, з якими проблемами, труднощами ви стикнулися під 

час навчання з використанням елементів дистанційних 

технологій?

Відповіді, які найбільш часто повторюються: 

проблеми з Інтернетом, відсутність технічного забезпечення;

жодних проблем не виникає;

волонтерство забирає багато часу;

великий об’єм завдань, постійно не вистачає часу на все, навантаження на зір;

тривожність, труднощі в самодисципліні;

дистанційно важко розумію матеріал, не завжди вдається поєднати роботу і навчання;

недостатньо інформації про оцінювання;

немає можливості виконати практичні з сучасних музичних технологій, немає

інструменту.



Які ваші пропозиції, побажання, зауваження щодо організації і 

проведення навчання з використанням елементів дистанційних 

технологій?

Відповіді, які найбільш часто повторюються: 

жодних зауважень, все влаштовує;

менше завдань і більше часу на виконання через проблеми з інтернетом;

не затримувати на перерві;

всі заняття проводити на одній платформі;

більше роз’яснень від викладачів, можна відеолекції, доступнішого викладу 

матеріалу;

краще завдання в тестовій формі;

забезпечити доступ до журналу з усіх дисциплін;

скоротити час тривалості онлайн-пари;

урізноманітнити форми роботи і використання цифрових ресурсів.



Пропозиції:

● 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, відображених в Положенні про порядок оцінювання знань здобувачів освіти
в умовах кредитно-трансферної системи організації освітнього процесу у Коледжі.

● Створити базу навчальних матеріалів (відеоконтенту, електронних посібників, підручників тощо)
щодо організації освітнього процесу з використанням елементів дистанційних технологій.

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

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


