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Інститут економіки і менеджменту

Інститут енергетичної, інформаційної та транспортної 
інфраструктури
Факультет архітектури, дизайну та образотворчого 
мистецтва
Будівельний факультет

Факультет інженерних мереж та екології міст

Інститут підготовки кадрів вищої кваліфікації

Факультет по роботі з іноземними студентами

Назва структурного підрозділу
Брали участь в 

опитуванні
Всього

НПП
% 

учасників

Інститут економіки і менеджменту 105 198 53

Інститут енергетичної, інформаційної та транспортної
інфраструктури 70 168 42

Факультет архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва 78 101 77

Будівельний факультет 34 69 49

Факультет інженерних мереж та екології міст 69 74 93

Інститут підготовки кадрів вищої кваліфікації 28 35 80

Факультет по роботі з іноземними студентами 9 29 31

1. Інститут чи Факультет
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2. Які ресурси використовуєте для проведення занять? 
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3. Якщо виникне необхідність скоротити кількість ресурсів для 
проведення занять у дистанційному форматі, яким варто надати 
перевагу (не більше двох)?
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ніколи рідко, це не є проблема досить часто

4. Як часто Ви зіткаєтесь з проблемою якості інтернет 
з’єднання під час занять у дистанційному форматі?
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не актуально для мене покращить умови роботи надзвичайно актуальне питання

5. Наскільки актуальним є створення в Університеті 
робочих місць для проведення занять у дистанційному форматі?
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негативно скоріше негативно очно/дистанційно не має значення позитивно

6. Як, на Вашу думку, проведення занять у дистанційному 
форматі впливає на якість сприйняття навчального матеріалу?
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так, це важливо так, але лише підчас інтерактивних форм навчання ні

7. Чи вважаєте Ви важливим візуальний контакт зі студентами 
під час проведення занять у дистанційній формі?
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викладання теоретичного матеріалу без застосування 
засобів візуалізації навчального контенту

демонстрація підготовлених презентацій з поясненням 
навчального матеріалу

використання додаткових матеріалів (аудіо-відео, 
демонстрація інтерфейсу програмних продуктів, інше)

зворотній зв'язок (можливість задати питання, 
опитування викладачем)

інтерактивні форми навчання (дискусія, робота в 
малих групах, спільне вирішення кейсів)

8. Які форми роботи Ви застосовуєте під час проведення занять у 
дистанційному форматі?
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9. Які форми інтерактивної роботи зі студентами Ви застосовуєте під 
час проведення занять у дистанційному форматі? 
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так, майже до кожного заняття достатньо часто інколи ніколи

10. Чи стикалися Ви з необхідністю створювати додаткові методичні 
матеріали (крім презентації) для інтерактивних форм роботи у 
дистанційному форматі?
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не має такої потреби інше

11. Які позиції до методичної роботи НПП варто додати (змінити 
встановлену норму) з урахуванням підготовки методичних 
матеріалів для інтерактивних форм роботи у дистанційному 
форматі?



Які позиції до методичної роботи НПП варто додати (змінити 
встановлену норму) з урахуванням підготовки методичних 
матеріалів для інтерактивних форм роботи у дистанційному 
форматі?

Збільшити/додати кількість годин на:

• підготовку до занять в дистанційному форматі, зокрема з інтерактивними формами 
роботи;

• підготовку методичних матеріалів для інтерактивних форм роботи у дистанційному 
форматі;

• створення відеоконтенту: відеозапис лекційного матеріалу, демонстрації виконання 
лабораторних робіт;

• розробку і перевірку дистанційних практичних завдань;

• супровід активно працюючих дистанційних курсів Moodl та команд Teams.
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12. Чи підтримуєте Ви запровадження практики відеозапису 
власних занять як інструмента підвищення якості навчання? 



167

171

179

98

72

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

більші витрати часу на підготовку до занять

психологічне навантаження від відеозапису

ризики небажаної публічності

відсутність необхідних технічних навичок

не бачу жодних перепон

13. Що є основними перепонами у запровадженні відеозапису 
навчальних занять як елемента методичної підтримки здобувачів 
освіти?



14. З якими проблемами Ви зіткалися підчас викладання у 
дистанційному форматі?

• відсутність ідентифікації, візуального контакту, комунікації/зворотного зв'язку зі 
сторони здобувачів освіти;

• технічні проблеми (слабкий/відсутній інтернет, відсутність/мала потужність ПК, 
відсутність/підвисання програм, збої у електропостачанні);

• необлаштованість робочих місць викладачів в Університеті для проведення 
дистанційних занять (відсутність ПК, інтернету/wi-fi, вільних аудиторій з розетками);

• студенти, які мешкають у гуртожитку (в одній кімнаті), одночасно мають заняття –
ускладнює комунікацію;

• психологічне й інформаційне перевантаження, фізична та емоційна втома від постійної 
роботи з ПК викладачів та студентів;

• у Teams студент може вимкнути мікрофон викладача, увімкнути запис тощо.



15. Ваші рекомендації щодо покращення організації 
освітнього процесу у дистанційному форматі

• раціональний розклад занять (не більше двох лекцій в день, не поєднувати очні та 
дистанційні заняття в один день);

• забезпечити технічними можливостями проведення дистанційних занять в Університеті 
(ПК, камера, інтернет, вільна аудиторія);

• організувати регулярні семінари для викладачів (обмін досвідом та демонстрація 
найкращих практик, ознайомлення з сучасними інструментами (програмами) для 
дистанційних занять тощо);

• не вимагати атестованих дистанційних курсів Moodle для всіх без винятку дисциплін, 
якщо це не повноцінна дистанційна форма навчання; 

• надати викладачам більшу свободу та гнучкість щодо вибору зручних засобів 
дистанційного навчання;

• відеозаписи занять (як методичне забезпечення) – за бажанням викладача і сприянням 
Університету (технічне забезпечення).


