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Інститут економіки і менеджменту 26,3%
Інститут енергетичної, інформаційної та транспортної інфраструктури 23,1%

Факультет архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва 25,6%

Будівельний факультет 30,5%
Факультет інженерних мереж та екології міст 29,3%

Процент опитаних студентів
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Як часто Ви зіткаєтесь з проблемою якості зв'язку під час занять у 
дистанційному форматі?

ніколи

рідко, це не є проблема

досить часто
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48%

Наскільки актуальним є створення в Університеті робочих місць для 
занять у дистанційному форматі?

не актуально для мене

для мене це покращить умови 
навчання
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Які ресурси використовуються для занять у дистанційному форматі?
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На Вашу думку, чи варто обмежити різноманіття ресурсів для 
проведення занять у дистанційному форматі?

ні, це не створює проблеми

скоріше так, але не критично

треба обмежити, наявна кількість вносить 
плутанину
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Як впливає на якість сприйняття навчального матеріалу проведення лекцій 
у дистанційному форматі? 

негативно

скоріше негативно, але суттєво

очно/дистанційно не має значення, все залежить 
від викладача

позитивно
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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)

Які форми роботи застосовують викладачі під час проведення занять у дистанційному форматі? 
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Якщо за еталон організації занять за дисципліною прийняти заняття з якісно підготовленим 
контентом, презентаціями, наявністю інтерактивної форми роботи зі студентами, скільки таких 

дисциплін було у осінньому семестрі 20-21 навчального року? 

всі дисципліни семестру

майже всі, декілька виключень

більше половини

менше половини

жодної
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Чи вважаєте Ви важливим візуальний контакт з викладачем під час 
проведення занять у дистанційній формі?

так, це важливо

так, але лише підчас інтерактивних 
форм навчання

ні
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Яка Ваша загальна оцінка наявного рівня організації занять у дистанційному 
форматі? 

дуже добре

добре

задовільно

погано



З якими проблемами Ви зіткалися під час навчання у дистанційному 
форматі у осінньому семестрі 20-21 навчального року? 

− Поганий зв’язок

− Нестабільна робота інтернету

− Власні технічні проблеми

− Втрата паролю для входу в Teams, очікування його відновлення

− Викладач дуже швидко читає лекцію

− Накопичення неперевірених робіт викладачем наприкінці навчального року

− Деякі викладачі відмовлялися викладати на українській мові. Більша частина студентів звикла 

навчатися на українській мові

− Не вистачало роботи в колективі та «живого» спілкування, відсутність можливості особисто задати 

питання по матеріалу

− Використання декількох ресурсів для дистанційного навчання спричиняє незручності

− Невміння деяких викладачів користуватися всіма можливостями програм для дистанційного навчання

− Відсутність мультимедійних презентацій



З якими проблемами Ви зіткалися під час навчання у дистанційному 
форматі у осінньому семестрі 20-21 навчального року? (продовження)

− Незручне використання Zoom через обмеженість за часом (40 хвилин)

− Лекція – просто документ з текстом, монотонне викладання матеріалу

− Викладання проводилось на досить низькому рівні

− Важко сприймається лекційна інформація, досить часто не зрозуміла практична робота

− Організаційна непідготовленість викладача, а саме не сформований клас у Teams до початку пари

− Відсутність зворотного зв’язку з викладачем

− Не завжди була можливість проконсультуватися з викладачем

− Занадто великі презентації за обсягом (понад 100 слайдів за пару), іноді бувають тільки картинки і 

немає ніякого пояснення

− Деякі викладачі вимагали очну присутність на парі, що для здобувачів з іншої області було важко 

зробити через відсутність транспорту

− Деякі викладачі не знають, як заповнювати електронні відомості

− Образи з боку викладачів, моральний тиск



Ваші рекомендації викладачам та/або до покращення організації освітнього 
процесу у дистанційному форматі 

− Проводити заняття на одній платформі, краще Zoom

− Робити більш цікавий контент. Більше інтерактивності, комунікації зі студентами. 

Використовувати відео, презентації, бо дуже важко сприймати суцільний текст

− Запис лекцій та розміщення їх у Teams

− Надання викладачами своїх контактних даних

− Викладачам частіше перевіряти особисті повідомлення

− Не вимагати вмикати камеру і не занижувати через це відмітки


