
Про підсумки проведення моніторингу 

якості освіти із застосуванням 

дистанційних технологій 

( анкетування батьків, учнів, педагогів) 

   У ході перевірки було проведено опитування усіх учасників освітнього процесу 

(учителів, учнів, батьків). Загальна кількість опитаних респондентів – 932. Педагогів – 53, 

учнів – 310,  батьків – 569  (1-4 класів – 191, 5-9 класів – 290, 10-11 класів- 109). 

        Результати анкетування з педагогами закладу показали, що під час застосування 

дистанційних технологій учителі з учнями  комунікують через  Teams. 

 

      Аналізуючи результати навчання та активність  участі учнів в освітньому процесі  

більшість вчителів  зазначили, що їм до вподоби очна форма навчання, незначний 

відсоток обрали змішану форму навчання, ще менше –дистанційну. 

 

 



 На перевагу думці вчителів більшості учням до вподоби дистанційна форма навчання, 

іншим очна та змішана форма навчання 

 

Батьки як і вчителі  під час опитування надали перевагу очному навчанню. 

Порівнюючи результати даного питання можна зазначити, що думки вчителів і батьків 

схожі, але відрізняються від думки й бачення дітей. 

За останні роки в закладі освіти вже вироблена стала система із застосуванням 

дистанційних технологій, але все ж педагогічні працівники  мають певні труднощі з 

дистанційним навчанням учнів. Найбільші трудності це у зниженні відповідального 

ставлення  до навчання з боку учнів та неможливістю повністю контролювати процес 

навчання учнів. 



 

 

Під час дистанційного навчання педагоги мали змогу самостійно обирати, які  форми 

роботи використовувати. Поєднуючи синхронну та асинхронну форму  найчастіше 

педагоги використовували  онлайн- консультації та чат-заняття.



Педагоги під час опитування зазначили, що в цілому задоволені активністю учнів під час 

дистанційного навчання. 

 

Все ж педагоги розуміють, що застосування дистанційних технологій під час освітнього 

процесу може бути ефективним особливо, якщо отримувати якісний зворотній зв'язок від 

учнів. 



 

 

 

Порівнюючи рівень начальних досягнень можна зазначити, що  в половини учнів він 

залишився незмінним, у незначної частини знизився і зовсім мало в кого зріс. 



 

Підготовка до уроків із застосування дистанційних технологій  забирає у вчителів значну 

кількість часу. У більшості опитаних  це понад 3 години. Витрачаючи значну частину часу 

на  підготовку до уроків педагоги знаходили час  на підвищення свого професійного рівня. 

 



 

       На запитання, що ви хотіли б змінити в організації дистанційного навчання педагоги 

зазначали:  покращити матеріально-технічне забезпечення, забезпечити  вчителів 

ноутбуками, посилити відповідальність учнів до навчання,  посилити контроль з боку 

батьків за  виконання завдань учнями, ввести вимоги до культури поведінки  під час 

онлайн-навчання. 

        Аналіз опитаних респондентів серед учнів  8-11 класів показує майстерність 

педагогів щодо викладання предметів у дистанційному режимі. Та водночас педагогам 

необхідно звернути увагу на завдання, які пропонують учням найчастіше. Враховуючи 

академічну свободу, педагогам потрібно вчасно вносити зміни до календарного 

планування, щоб новий теоретичний матеріал подавати  під час синхронних уроків. 

Дотримуватися санітарних норм під час роботи з ТЗН, передбачити руханки та 

відпочинок. Варто зазначити, що педагоги відкриті до спілкування. Діти мають 

можливість спілкуватися з учителем під час дистанційного навчання, поставити 

запитання, про що зазначили більшість дітей. На думку опитаних учнів їм задають 

значний обсяг домашнього завдання.  

 



 

 

 

 



  

 

          Здобувачі освіти зазначили, що вони самостійно навчаються без допомоги  батьків,  

переважна більшість вказали, що звертаються до батьків, коли щось не розуміють. У 

порівнянні більшість  батьків зазначили, що  діти навчаються самостійно, але вони 

контролюють процес навчання. Значний відсоток батьків зазначили, що діти навчаються з 

їх допомогою, що відрізняється від думки  дітей. 

 



 

   На питання, що треба змінити в уроках, які пропонують вам учителі учні відповіли: 

створювати презентації з більшим шрифтом, зменшити тривалість уроків та  обсяг 

домашніх завдань, більше інтерактивних вправ та ігор, відео посилань,  збільшити час на 

пояснення нового матеріалу, менше теорії, більше практики, менше письмових завдань із 

предметів ,які не виносяться на ЗНО. 

   На питання, які уроки не проводилася під час дистанційного навчання, учні зазначили, 

що всі уроки проводилися. 

   На питання, що б ви хотіли сказати вчителю, учні висловили вдячність за навчання, 

зазначили, що хто хоче навчатися, той здобуває знання за будь-яких форм навчання.  

   Аналізуючи анкетування батьків можна зазначити, що більшість батьків  вважають за 

необхідне, щоб дитина не відставала від програми та навчалася під час карантину. 

 

73% опитаних батьків ознайомлюються із порадами щодо організації дистанційного 

навчання, розміщеними на шкільному сайті. 



 

      Переважна більшість батьків задоволені організацією дистанційного навчання в 

закладі освіти. На питання, якщо не задоволені організацією дистанційного навчання то 

чому зазначили:  прицільну увагу приділити  урокам  української мови й математики, 

прибрати уроки музичного мистецтва та фізичної культури, проблеми з інтернетом, 

низька якість навчання, поганий зв'язок,  подовжити тривалість уроку, проводити всі 

уроки  в синхронній формі, розпочинати заняття не зранку, а ближче до обіду, великий 

обсяг завдань, самостійне опрацювання теорії. Більш складним  під час дистанційного 

навчання було організація самостійної роботи дітей та технічне забезпечення. 

Незважаючи, на складнощі зазначені батьками переважна більшість батьків вважають, що 

педагоги на достатньому рівні подають матеріал під час дистанційного навчання, 

пропонують різні форми вивченого матеріалу.  

 



 

 

 

 



В умовах дистанційної освіти класні керівники зуміли налагодити спосіб комунікації  з 

учасниками освітнього процесу різними шляхами комунікації. Завдяки налагодженим 

шляхам комунікації батьки отримували інформацію про розклад уроків. 

 

Переважна більшість батьків  зазначили, що вони та діти були  проінформовані  про 

результати роботи, оцінювання знань, але значна частина зазначили, що не завжди.   



 

Переважна більшість опитаних респондентів вважають, що обсяг домашніх завдань є  

достатнім, але значна частина вважає, що педагоги задають більше  ніж було виконано в 

ході уроку. 

 

 


