
117 ответов

Принимать ответы

1. Яким чином у закладі, де ти навчаєшся, було організовано дистанційне навчання учнів
під час карантину?

117 ответов

2. Під час дистанційного навчання твої вчителі…

117 ответов

3. Як ти навчався під час карантину?

117 ответов

4. Чи здійснювався контроль вчителями за виконанням завдань?

117 ответов

5. Чи збільшилося навчальне навантаження під час дистанційного навчання?

117 ответов

6. Чи маєш вдома Інтернет достатньої якості та достатньо комп’ютерного обладнання
для навчання під час карантину?

117 ответов

7. Яке обладнання ти використовував для навчання?

117 ответов

8. Які організаційні, навчальні труднощі та проблеми дистанційного навчання у тебе
виникали?

117 ответов

9. Чи вплинуло дистанційне навчання на рівень твоїх знань?

117 ответов

Дякуємо!

Сводка Вопрос Отдельный пользователь

0 25 50 75 100 125

через соціальні мережі та
месенджери

завдання розміщують на веб-
сайті школи

завдання надсилаються як
фотографія рук…

дистанційне навчання не
організовували

70 (59,8 %)70 (59,8 %)70 (59,8 %)

42 (35,9 %)42 (35,9 %)42 (35,9 %)

107 (91,5 %)107 (91,5 %)107 (91,5 %)

5 (4,3 %)5 (4,3 %)5 (4,3 %)

28 (23,9 %)28 (23,9 %)28 (23,9 %)

43 (36,8 %)43 (36,8 %)43 (36,8 %)

1 (0,9 %)1 (0,9 %)1 (0,9 %)

0 25 50 75 100 125

надсилали перелік параграфів
підручника…

проводили уроки онлайн

надавали відеоматеріали з тем

проводили контрольні,
самостійні роботи…

надсилали лише домашні
завдання

нічого не використовували

102 (87,2 %)102 (87,2 %)102 (87,2 %)

19 (16,2 %)19 (16,2 %)19 (16,2 %)

81 (69,2 %)81 (69,2 %)81 (69,2 %)

106 (90,6 %)106 (90,6 %)106 (90,6 %)

6 (5,1 %)6 (5,1 %)6 (5,1 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

0 20 40 60 80

виконував завдання, які
отримував від в…

переглядав телеуроки
«Всеукраїнська шко…

переглядав онлайн-уроки від
вчителів

виконання завдань, які учні
отримують в…

перегляд телеуроків
«Всеукраїнська школ…

перегляд онлайн-уроків від
вчителів

66 (56,4 %)66 (56,4 %)66 (56,4 %)

39 (33,3 %)39 (33,3 %)39 (33,3 %)

19 (16,2 %)19 (16,2 %)19 (16,2 %)

47 (40,2 %)47 (40,2 %)47 (40,2 %)

20 (17,1 %)20 (17,1 %)20 (17,1 %)

13 (11,1 %)13 (11,1 %)13 (11,1 %)

так
ні
контроль здійснювали не всі вчителі

15,4%

84,6%

так, суттєво збільшилося
так, дещо збільшилося
ні
важко відповісти12%

17,1%

40,2%

30,8%

так
ні
не завжди

21,4%

8,5%

70,1%

0 25 50 75 100 125

смартфони

ноутбуки

планшети

стаціонарні комп’ютери

108 (92,3 %)108 (92,3 %)108 (92,3 %)

51 (43,6 %)51 (43,6 %)51 (43,6 %)

18 (15,4 %)18 (15,4 %)18 (15,4 %)

28 (23,9 %)28 (23,9 %)28 (23,9 %)

0 20 40 60 80

бракувало «живого»
спілкування з учител…

онлайн-трансляції та
комунікація через …
недостатній час для

виконання онлайн-за…
батьки не мають достатньо

знань, щоб ме…
незадовільні технічні засоби

(поганий І…
батьки не мають достатньо

знань, щоб ме…
Однокласників не вистачяло

а токож прог…

76 (65 %)76 (65 %)76 (65 %)
12 (10,3 %)12 (10,3 %)12 (10,3 %)

9 (7,7 %)9 (7,7 %)9 (7,7 %)
6 (5,1 %)6 (5,1 %)6 (5,1 %)

37 (31,6 %)37 (31,6 %)37 (31,6 %)
52 (44,4 %)52 (44,4 %)52 (44,4 %)

9 (7,7 %)9 (7,7 %)9 (7,7 %)
3 (2,6 %)3 (2,6 %)3 (2,6 %)

21 (17,9 %)21 (17,9 %)21 (17,9 %)
24 (20,5 %)24 (20,5 %)24 (20,5 %)

7 (6 %)7 (6 %)7 (6 %)
3 (2,6 %)3 (2,6 %)3 (2,6 %)

1 (0,9 %)1 (0,9 %)1 (0,9 %)
1 (0,9 %)1 (0,9 %)1 (0,9 %)

знання погіршилися
знання покращилися
з окремих предметів покращилися, з
окремих – погіршилися
нічого не змінилося

7,7%

25,6%

47,9%

18,8%

Опитування учнів «Організація дистанційного навчан Отправить

Вопросы Ответы 117

щоденні онлайн-уроки та завдання на різних платформах

уроки та завдання з використанням однієї платформи

завдання надсилаються на email
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відсутність розкладу та/або його неузгодженість

учителі не дотримувалися розкладу занять

відсутній контроль за виконанням завдань та оцінювання

труднощів не було

складно навчатися, бо не завжди зрозумілий матеріал
не вистачало допомоги однокласників

Примітка: до п. 7+11, до п. 8+ 12

Примітка: показники відповідей додати:
 1+4, 2+5, 3+6
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не розуміли нових тем та пояснень

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=ru&continue=https://docs.google.com/forms/d/1u8hhQRgqQVlOgbejyX6qCVgxt5VZWjU5y8MNdTRo3dY/edit
Svetlana
Вычеркивание




