
6 відповідей

Приймати відповіді

Виберіть факультет, на якому Ви навчаєтесь

6 відповідей

Усі відповіді Запитання Окремий респондент

Філологіічний

Математики та інформатики

Історії, політології та міжнародних

відносин

Психолого-природничий

Документальних комунікацій, мене…

Художньо-педагогічний

Інститут мистецтв (музично-педагогі…

Інститут мистецтв (відділення музич…

Педагогічний

100%

АНКЕТА для опитування ЗВО щодо організації дистанційного навчання  – 073 Управління навчальним закладом

Запитання Відповіді 6

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=uk&continue=https://docs.google.com/forms/u/1/d/1oX04YjfgD6yxpgaatZsdk-3H22tqYLovcWoBRg8BhDg/edit%3Fusp%3Ddrive_web


Введіть назву освітньої програми (спеціальності), за якою Ви навчаєтесь

6 відповідей

Менеджмент. Управління навчальним зак…

ОП "Управління навчальним закладом"

Управління навчальним закладом

Управління навчальним закладом. Менед…

Управління навчаль…
0

1

2

1 (16,7%) 1 (16,7%)

2 (33,3%)

1 (16,7%) 1 (16,7%)



Виберіть із списка рівень, який Ви здобуваєте

6 відповідей

Виберіть курс, на якому Ви навчаєтесь

6 відповідей

Магістра

Бакалавра

100%

1

2

3

4

5

6

магістратура

магістратура, 3й семестр

семестр 3, магістратура

16,7%

16,7%

33,3%

33,3%



Виберіть Вашу стать

6 відповідей

Чи дотримуються викладачі розкладу навчальних занять в онлайн режимі?

6 відповідей

Чоловік

Жінка

16,7%

83,3%

Так

Ні

Частково

100%



Чи зручно Вам навчатись за дистанційною формою?

6 відповідей

Які інформаційні ресурси використовують викладачі для Вашого онлайн-навчання?

6 відповідей

Так

Ні

Частково

100%

Платформа Moodle

Hangouts (Google) Meet

Zoom

Viber

Skype

Соціальні мережі

а також Viber, соціальні мережі, Ha…

Viber, Zoom, Google Meet, соціальні…

1/2

16,7%

16,7%

16,7%

16,7%

16,7%

16,7%



Чи використовуєте Ви платформу Moodle в умовах дистанційного навчання?

6 відповідей

Як змінилась відвідуваність навчальних занять студентами Вашої групи під час онлайн

навчання?

6 відповідей

Так

Ні

100%

Збільшилась

Зменшилась

Не змінилась

50%

50%



Чи вплинуло дистанційне навчання на якість освітніх послуг

6 відповідей

так

Ні

Якість освітніх послуг є високою. На

мою думку, дистанційне навчання є

зручним і доступним. Дистанційне

навч.значно розширює доступ до на…

Так. Є можливість навчатись

дистанційно. Не треба відвідувати

аудиторії.Якість освітніх послуг є

хорошою, але потрібно продовжува…

16,7%

16,7%

66,7%



Які труднощі виникають у Вас під час дистанційного навчання?

6 відповідей

Труднощі з онлайн платформами. Студенту потрібно поглиблювати свої знання, які є необхідними для

роботи в онлайн платформах.  

Актуальним є розвиток ІКТ компетентності.

інколи виникають проблеми, які стосуються встановлення необхідного навчального програмного

забезпечення. Для використання деяких хороших програм, на жаль , потрібно дозвіл.

Значних труднощів не виникає

Не виникають. Можна навчатись у зручний для себе час

труднощі відсутні

суттєвих труднощів не виникає



Ваші побажання та пропозиції щодо організації дистанційного навчання в нашому

університеті

4 відповіді

Продовжувати розвивати цей напрямок. Потрібно розширювати можливості якісного навчання

використовуючи сучасні освітні інструменти та технології.

Дистанційне навчання є актуальним. Цей напрямок потрібно продовжувати вдосконалювати.

продовжувати вдосконалення узагальненого досвіду інших країн

Дистанційне навчання в умовах карантину є важливим викликом для всіх учасників освітнього

процесу. Потрібно спільно працювати над удосконаленням організації дистанційного навчання.

Наприклад, розробляти локальне програмне забезпечення, яке буде корисним для викладачів і

студентів.


