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Інформаційно-аналітична довідка
за результатами анкетування учасників освітнього процесу щодо особливостей

організації дистанційного навчання в Запорізькій області (жовтень 2022)

З метою визначення особливостей організації дистанційного навчання в Запорізькій
області Департаментом освіти і науки облдержадміністрації спільно з комунальним закладом
"Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Запорізької обласної
ради в період з 5.10 по 19.10.2022 було проведено анкетування учасників освітнього процесу
в закладах загальної середньої освіти області. Результати опитування представлені за
окремими категоріями респондентів: учні, батьки та керівники закладів освіти Запорізької
області.

В опитуванні взяли участь 178 керівників закладів освіти, що складає 32% від загальної
кількості (в Запорізькій області 549 ЗЗСО). З цього можна висунути припущення: заклади
освіти, керівники яких відповідали на запитання анкети, по-перше, тримають зв'язок з
обласним Департаментом освіти і науки та мають можливість отримувати організаційні
повідомлення, по-друге, мають інтернет-зв'язок і відповідно можливість у теперішніх
складних умовах забезпечити організаційно-управлінську діяльність закладу. Тому можна
вважати, що представлені далі результати опитування як керівників, так і учнів закладів
освіти області, а також їхніх батьків, стосуються в основному лише закладів, у яких
організовано навчання за дистанційною формою.

Опитуванням охоплено 178 закладів освіти області, а саме: Бердянський район - 20
закладів, Василівський - 20, Запорізький - 76, Мелітопольський - 25, Пологівський - 37.

Узагальнені результати анкетування наступні.
Організація дистанційного навчання спирається в цих закладах освіти на певну

навчальну онлайн платформу, найпопулярнішою з яких є Google Classroom. Вчителі
проводять онлайн уроки власними технічними засобами з дому.

Закладами освіти широко використовуються сервіси електронних журналів, лідером
серед яких є платформа "Нові знання". Більшість батьків підтверджують це тим, що бачать
усі оцінки своїх дітей в електронному щоденнику.

Не залишаються без уваги й учні з особливими освітніми потребами, для яких також
доступні уроки в дистанційному режимі та за участю асистентів вчителя.

Серед батьків у переважній більшості саме матері відповідали на анкети, які
безпосередньо опікуються навчанням дітей у школі.

Батьки здебільшого з вчителями комунікують телефонним зв'язком або месенджерами,
а для дистанційних занять найефективнішим засобом вважають відеозв'язок.

Більшість батьків зазначили, що діти в дистанційному режимі витрачають більше часу
на виконання домашніх завдань, ніж при звичайному очному режимі.

Уроки здебільшого проводяться в синхронному режимі з використанням систем
відеоконференцій як на платформі Google Classroom, так і за допомогою Zoom.

Учні 8-11 класів (старшокласники) отримують домашні завдання та встигають їх
виконувати в повному обсязі або частково за відведений для цього час.

Серед утруднень у виконанні домашніх завдань більшість учнів відмітили нерозуміння
навчального матеріалу. Половина зазначили, що в дистанційному режимі навчання в них
з'явилося більше вільного часу, більшості легко організувати себе та зосередитися на
навчанні, вчасно можуть отримати зворотний зв'язок у вигляді консультацій від вчителів.

Батьки здебільшого не перевіряють домашні завдання старшокласників, але
відзначають зниження мотивації до навчання.
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Майже всі батьки зазначили повну забезпеченість дітей засобами для дистанційного
навчання, а серед найпопулярнішої потреби визначили відсутність ноутбука (комп'ютера) в
дитини та поганий або відсутній інтернет-зв'язок.

Більшість батьків вважають, що відсутність "живого спілкування" найбільш негативно
впливає на результати навчання дітей та водночас вважають, що для покращення цих
результатів необхідним є постійний зворотний зв'язок між вчителями та учнями.

Деталі про запитання анкет та діаграми результатів опитування наведені в додатках, а
опис отриманих результатів детальніше за окремими категоріями опитаних представлені
нижче.

Додаток 1 Запитання анкет опитування
Додаток 2 Діаграми до результатів опитування

Результати анкетування керівників закладів освіти
В опитуванні взяли участь 178 осіб: директори та керівники закладів освіти або особи,

які тимчасово виконують їхні обов'язки, складають 74%, заступники директорів 16%, інші
категорії керівників 10% (запитання 0.4).

Трохи більш ніж половина закладів освіти 52%, керівники яких узяли участь в
опитуванні представляють заклади освіти Запорізької області, які знаходяться на
підконтрольній Україні території (запитання 1), сумарна кількість здобувачів освіти цих
закладів становить 57945 осіб (запитання 2).

Більшість вчителів представлених закладів освіти знаходиться на території яка
підконтрольна Україні, а саме: 84% (тут враховано 6%, що знаходиться за межами населених
пунктів, у яких розташовано заклад освіти), на тимчасово непідконтрольних Україні
територіях знаходиться 16% (запитання 3).

Більшість здобувачів представлених закладів освіти знаходиться підконтрольній
Україні території 67%, на тимчасово непідконтрольних територіях знаходиться 32%, менше
ніж 1% знаходяться за кордоном (запитання 4).

Представлені у відповідях керівників закладів освіти лідером є Google Classroom 69%,
платформа "Нові знання" - 61% та "На урок" - 60, трохи менше "Всеосвіта" - 54% та
"Всеукраїнська школа онлайн" - 42%, інші платформи представлені в межах 10% (запитання
5).

Більшість педагогічних працівників представлених закладів освіти ведуть дистанційні
уроки власними засобами з дому 70% або шкільними засобами з дому 18%, лише 10% ведуть
уроки із закладу освіти (запитання 6).

За свідченнями керівників закладів освіти майже 4835 здобувачів освіти не мають
можливості використовувати технології дистанційного навчання та відповідно відвідувати
дистанційні уроки, що складає 8,34% від кількості заявлених здобувачів освіти (від 57745 із
запитання 2) (запитання 7). З такими здобувачами комунікація організована за допомогою
телефонного зв'язку та месенджерів 52% або засобами електронної освітніх платформ 24%.
Серед інших відповідей 16% заявлено, що таких учнів немає або такі учні не виходять ніяким
чином на зв'язок через знаходження на тимчасово окупованих територіях (запитання 8).

Комунікація адміністрації з педагогічним колективом закладу освіти (наради, педради,
консультування та інформування) під час здійснення дистанційного навчання в умовах
воєнного стану відбувається переважно онлайн синхронними засобами конференц-зв'язку
65%, трохи менше відмітили месенджери 22% та безпосереднього в закладі освіти 10%
(запитання 9).

Найпопулярнішим сервісом електронного класного журналу під час навчання серед
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представлених відповідей стала платформа "Нові знання" 75%, разом з тим 12% відмітили,
що не використовують такі сервіси (запитання 10).

При організації уроків у дистанційній формі також організовано заняття дітей з
особливими освітніми потребами за участю асистента в 40% закладах, так, але без асистента
у 25%, частково забезпечено 12%, не забезпечено у 23% закладів (включно з тими, де не було
можливості 3%) (запитання 11).

Результати анкетування учнів
В анкетуванні брали участь учні з 8-го по 11-тий класи у кількості до 25% з класу

(кількість визначалася класними керівниками), загальна кількість опитаних учнів 4694.
Відповіді учнів на запитання анкети розподілилися наступним чином.

Організація дистанційного навчання у відповідях кожного з учнів налаштована по
різному, але є певні особливості, які відмітили респонденти дослідження. У 82% випадках
уроки відбуваються з використанням систем відеоконференцій (32% - обов'язковість
ввімкнених камер), 55% відмітили наявність єдиної дистанційної платформи. Водночас 31%
респондентів відмічають, що навчальні процеси відбуваються із застосуванням месенджерів
та 26% електронною поштою, 20% відмітили, що кожен з вчителів використовує різні
дистанційні платформи (запитання 1).

Щодо ставлення учнів до навчання, то 40% опитаних відмітили, що воно не змінилося
за час дистанційного навчання, у 25% інтерес знизився, у 10% навпаки інтерес підвищився і
24% респондентів було важко відповісти на таке запитання (запитання 2).

Для більшості опитаних - 40% легко організувати себе на навчання та зосередитися на
вивченні матеріалу, по 30% заперечують легкість та вагаються однозначно відповісти
(запитання 3).

Про те, що з'явилося більше вільного часу під час дистанційного навчання надали
відповідь 43% учнів, стільки ж відповіли ні, завагалися з відповіддю 14% (запитання 4).

Домашні завдання отримують переважна більшість учнів - 84%, а 15% учнів задають
завдання не з усіх предметів (запитання 5).

Домашні завдання встигають виконувати в повному обсязі 50% учнів, або лише
частину завдань 48% (запитання 6).

З питаннями, які виникли при вивченні певної теми, учні можуть звернутися та
отримати консультацію від вчителів з усіх предметів 37%, з деяких предметів 28% або взагалі
не звертаються за консультаціями 30%, а от 4% відмітили, що не можуть отримати
консультацію з певних причин (запитання 7).

40% учнів зазначили, що батьки дуже рідко перевіряють домашні завдання відповіли
ніколи не перевіряють 26%, у 25% навпаки перевіряють частіше ніж при очному навчанні, не
перевіряють, бо не мають змоги 8% (запитання 8).

Утруднення з виконання домашніх завдань під час дистанційного навчання учні
найчастіше пов'язують з нерозумінням навчального матеріалу 57%, або зниженням інтересу
до навчання 35%, майже порівну відмітили проблеми зв'язку з учителями - 23%, або низький
рівень засвоєння навчального матеріалу, несвоєчасне отримання пояснень від вчителів 12%,
чи своїм безвідповідальним ставленням до навчання 10%, а от взагалі відсутність утруднень
відмітили лише 24%.

Щодо складу респондентів, то учнів 8 та 9-го класів в опитуванні взяло майже на
третину більше, ніж учнів 10-11 класів.

Результати анкетування батьків учнів



4

В анкетуванні брали участь батьки здобувачів освіти Запорізької області з кількості до
25% (кількість визначалася керівниками закладів), загальна кількість опитаних батьків 9919,
узагальнення їхніх відповідей на запитання анкети розподілилися наступним чином.

Запитання про родинні зв'язки з дитиною показують, що переважна кількість
респондентів ー це матері здобувачів освіти 92%, набагато менше батьки - 6%, серед іншого
у відповідях представлені інші найближчі родичі, інколи цілими родинами (запитання 1).

Кількість дітей шкільного віку в родинах респондентів відповідно: одна - 64%, дві -
30%, три та більше - 6% (запитання 2). Батьки дітей різних вікових груп представлено
пропорційно кількості класів у групах (запитання 3).

За відповідями батьків найпопулярнішими засобами комунікації між дітьми та
вчителями є засоби відеозв'язку 78%, месенджери 51%, телефонний зв'язок 48%. Менш
популярними є електронна пошта 33% та соціальні мережі 25%. Особисті зустрічі відмітили
5% респондентів, відсутність комунікації - 1% (запитання 4).

Батьки комунікують з вчителями здебільшого телефоном 71% або через месенджери
61%, трохи менше через соціальні мережі 29% та відеозв'язок 28%. Електронну пошту
відмітили 19%, а особисті зустрічі - 8%. Спілкування з вчителями відсутнє в 1% батьків
(запитання 5).

Найефективнішим засобом комунікації між вчителями та дітьми під час дистанційної
форми навчання батьки вважають відеозв'язок 44% або особисті зустрічі 36%, набагато
менше месенджери 8% та телефон 7%. Соціальні мережі та електронну пошту до ефективних
засобів комунікації віднесли 3% та 1% відповідно (запитання 6).

Платформи та Інтернет-сервіси, які батьки помітили у використанні своїх дітей під час
дистанційного навчання, - це Google Classroom 67% та Zoom 60%, трохи меншою кількістю
відповідей відмічено сайт закладу освіти 16% та Google Диск 16%, "Мій клас" - 10%, інші
засоби за відповідями батьків набрали в межах одного відсотку (запитання 7).

На виконання домашнього завдання за відповідями батьків діти витрачають більше
ніж при очному навчанні 42%, стільки ж як при очному навчанні 34%, менше ніж при очному
навчанні 16% і не звертають уваги на це 8% (запитання 8).

Доступ до перегляду завдань та оцінок дитини (або дітей) має переважна кількість
батьків ー мають можливість ознайомлюватися з усіма оцінками в електронному щоденнику
57% або отримують їх від класного керівника 26%, але є й такі, які оцінок не знають чи не
бачили 17%. Можуть бачити оцінки учнів усього класу менше половини відсотка (запитання
9).

Зміна мотивації до навчання в дитини в порівнянні з довоєнним періодом у бік
зниження відмічають 44% батьків, не помітили зміни 24%, важко відповісти на це запитання
21%, а 10% навпаки відмітили підвищення мотивації дитини до навчання (запитання 10).

Переважна кількість батьків відмітила, що ставлення вчителів до дитини залишилася
без змін 51% або вчителів стали більш лояльними до дітей 32%, підвищення вимогливості
вчителів відмітили 10% батьків, а 7% було важко порівняти через зміну закладу освіти
(запитання 11).

Серед потреб дітей для дистанційного навчання більшість батьків відмітила повне
забезпечення 61%, найпоширеніша потреба ー це відсутність ноутбука або комп'ютера 27%,
інші запропоновані потреби знаходяться в межах 9% (запитання 12).

Серед іншої групи запропонованих проблем батьки зіткнулися частіше за все з
поганим або відсутнім Інтернет-зв'язком 49%, психоемоційним станом дитини 34% (в тому
числі 8%, які вважають, що вчителі не враховують психологічний та емоційний стан дитини),
майже однакові значення мають відсутність або нестача гаджетів для навчання 18% та
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перешкоджання перебування в укритті 17%, проблеми перебування за кордоном 12% та
проблеми внутрішньо переміщених осіб 10%. Разом з тим 10% відмітили відсутність
будь-яких із запропонованих проблем, інші проблеми знаходяться в межах 2% (запитання
13).

На думку батьків, найбільш негативно впливає на результати навчання дитини при
дистанційному навчанні відсутність "живого спілкування" 83%, менше половини відмітили
зниження мотивації до навчання 35%, майже порівну - відсутність доступу до швидкісного
інтернету 26% та невміння самостійно вчитися 25%, на відсутність або брак технічних
засобів звернули увагу лише 13%, використання різних каналів зв'язку та відсутність єдиної
електронної платформи відмітили 6% та 3% відповідно (запитання 14).

Сприятимуть покращенню результатів навчання дитини в умовах запровадження
дистанційної форми навчання, на думку батьків, постійний зворотний зв'язок
"учитель-учень" 63%, самоорганізованість та відповідальність дитини 46%, можливість
працювати в зручному режимі та темпі 37%, схильність дитини до самостійної навчальної
діяльності 32%, чіткі правила та інструкції щодо організації 25% та різноманіття навчальних
ресурсів 12% (запитання 15).

Підготував
завідувач обласного НМЦ
моніторингових досліджень якості освіти Роман ШУМАДА
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Додаток 1
Запитання до анкет опитування

Запитання анкети керівників закладів освіти
Організація дистанційного навчання в Запорізькій області (осінь 2022)
Шановні керівники закладів освіти області або виконувачі їхніх обов'язків!
З метою з'ясування особливостей організації дистанційного навчання в Запорізькій області

просимо Вас оперативно відповісти на запитання цієї анкети.
Усі відповіді стосуються поточного часу на момент заповнення цієї анкети.
Дякуємо за відповіді!

*Обов’язкове поле
0.1 Оберіть територіальну громаду *

Андрівська ТГ (Бердянський р-н)
Андріївська ТГ (Бердянський р-н)
Бердянська ТГ (Бердянський р-н)
Берестівська ТГ (Бердянський р-н)
Біленьківська ТГ (Запорізький р-н)
Благовіщенська ТГ (Василівський р-н)
Василівська ТГ (Василівський р-н)
Великобілозерська ТГ (Василівський р-н)
Веселівська ТГ (Мелітопольський р-н)
Вільнянська ТГ (Запорізький р-н)
Водянська ТГ (Василівський р-н)
Воздвижівська ТГ (Пологівський р-н)
Воскресенська ТГ (Пологівський р-н)
Гуляйпільська ТГ (Пологівський р-н)
Дніпрорудненська ТГ (Василівський р-н)
Долинська ТГ (Запорізький р-н)
Енергодарська ТГ (Василівський р-н)
Запорізька ТГ (Запорізький р-н)
Кам'янська ТГ (Пологівський р-н)
Кам'янсько-Дніпровська ТГ (Василівський р-н)
Кирилівська ТГ (Мелітопольський р-н)
Комиш-Зорянська ТГ (Пологівський р-н)
Комишуваська ТГ (Запорізький р-н)
Костянтинівська ТГ (Мелітопольський р-н)
Кушугумська ТГ (Запорізький р-н)
Малинівська ТГ (Пологівський р-н)
Малобілозерська ТГ (Василівський р-н)
Малотокмачанська ТГ (Пологівський р-н)
Матвіївська ТГ (Запорізький р-н)
Мелітопольська ТГ (Мелітопольський р-н)
Мирненська ТГ (Мелітопольський р-н)
Михайлівська ТГ (Василівський р-н)
Михайлівська ТГ (Запорізький р-н)

Михайло-Лукашівська ТГ (Запорізький р-н)
Молочанська ТГ (Пологівський р-н)
Новенська ТГ (Мелітопольський р-н)
Новобогданівська ТГ (Мелітопольський р-н)
Нововасилівська ТГ (Мелітопольський р-н)
Новомиколаївська ТГ (Запорізький р-н)
Новоолександрівська ТГ (Запорізький р-н)
Новоуспенівська ТГ (Мелітопольський р-н)
Олександрівська ТГ (Мелітопольський р-н)
Оріхівська ТГ (Пологівський р-н)
Осипенківська ТГ (Бердянський р-н)
Павлівська ТГ (Запорізький р-н)
Петро-Михайлівська ТГ (Запорізький р-н)
Плодородненська ТГ (Мелітопольський р-н)
Пологівська ТГ (Пологівський р-н)
Преображенська ТГ (Пологівський р-н)
Приазовська ТГ (Мелітопольський р-н)
Приморська ТГ (Бердянський р-н)
Роздольська ТГ (Василівський р-н)
Розівська ТГ (Пологівський р-н)
Семенівська ТГ (Мелітопольський р-н)
Смирновська ТГ (Пологівський р-н)
Софіївська ТГ (Бердянський р-н)
Степненська ТГ (Запорізький р-н)
Степногірська ТГ (Василівський р-н)
Таврійська ТГ (Запорізький р-н)
Тернуватська ТГ (Запорізький р-н)
Терпіннівська ТГ (Мелітопольський р-н)
Токмацька ТГ (Пологівський р-н)
Федорівська ТГ (Пологівський р-н)
Чернігівська ТГ (Бердянський р-н)
Чкаловська ТГ (Мелітопольський р-н)
Широківська ТГ (Запорізький р-н)
Якимівська ТГ (Мелітопольський р-н)

0.2 Введіть повну назву закладу освіти *
(скопіюйте з сайту https://zp.isuo.org/)
0.3 Введіть своє прізвище, ім'я та по батькові*
0.4 Вкажіть Вашу посаду в закладі освіти*
0.5 Вкажіть Ваш контактний мобільний телефон*

Основні запитання
1. Ваш заклад освіти розташовано на території Запорізької області, яка*
підконтрольна Україні
тимчасово непідконтрольна Україні
2. Загальна кількість здобувачів освіти Вашого закладу *

https://zp.isuo.org/
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3. Більшість вчителів Вашого закладу освіти знаходиться на території, яка*
підконтрольна Україні
тимчасово непідконтрольна Україні
за кордоном
в Україні, але за межами міста/села
зв'язок з колективом не відновлено
4. Більшість здобувачів освіти Вашого закладу знаходиться на території, яка*
підконтрольна Україні
тимчасово непідконтрольна Україні
за кордоном
зв'язок зі здобувачами освіти не відновлено
5. Чи використовуються вчителями Вашого закладу освітні платформи? Якщо так, то
оберіть які саме. В поле "Інше" впишіть посилання на вашу платформу *
не використовується
використовується єдина електронна освітня платформа
вчителі використовують різні електронні освітні платформи
Moodle (https://moodle.org/)
Google Classroom (https://edu.google.com/)
Microsoft Teams (https://www.microsoft.com/uk-ua/microsoft-teams/group-chat-software)
Всеукраїнська школа онлайн (https://lms.e-school.net.ua/)
HUMAN школа (https://www.human.ua/schools)
Нові знання (https://nz.ua/)
Єдина школа (https://eschool-ua.com/)
Всеосвіта (https://vseosvita.ua/)
МійКлас (https://miyklas.com.ua/)
На урок (https://naurok.com.ua/)
Classtime (https://www.classtime.com/uk/)
ClassDojo (https://www.classdojo.com/)
Інше:
6. Який з варіантів найбільш повно описує процес проведення дистанційних уроків
більшістю педагогічних працівників Вашого закладу*
ведуть уроки з закладу освіти
ведуть уроки власними засобами з дому
ведуть уроки шкільними засобами з дому
Інше:
7. Кількість здобувачів освіти, в яких відсутня можливість використовувати технології
дистанційного навчання *
8. Як переважно організована комунікація з такими здобувачами освіти? *
через електронну освітню платформу
телефонним зв'язком та месенджером
електронною поштою
поштовим зв'язком
безпосередньо в закладі освіти
Інше:
9. Як переважно відбувається комунікація адміністрації з педагогічним колективом
закладу (наради, педради, консультування, інформування) під час здійснення
дистанційного навчання в умовах воєнного стану? *
онлайн синхронними засобами конференц-зв'язку
телефонний зв'язок
через месенджери
офлайн у закладі освіти
комунікація відсутня

https://moodle.org/
https://edu.google.com/
https://www.microsoft.com/uk-ua/microsoft-teams/group-chat-software
https://lms.e-school.net.ua/
https://www.human.ua/schools
https://nz.ua/
https://eschool-ua.com/
https://vseosvita.ua/
https://miyklas.com.ua/
https://naurok.com.ua/
https://www.classtime.com/uk/
https://www.classdojo.com/
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Інше:
10. Чи використовується сервіс електронного класного журналу під час навчання, якщо
так, то який саме?*
ні, не використовується
E-school
Нові знання
Державний сервіс e-journal
Моя школа
Атомс
Інше:
11. Чи забезпечено організацію занять дітей з особливими освітніми потребами? *
так, без асистента вчителя
так, за участю асистента вчителя
частково забезпечено
забезпечити не було можливості
ні, не забезпечено

Дякуємо за відповіді!

Запитання анкети для учнів 8-11 класів
Організація дистанційного навчання в Запорізькій області (осінь 2022)
Шановні учні закладів освіти області!
З метою з'ясування особливостей організації дистанційного навчання в закладах освіти
Запорізької області просимо Вас відповісти на запитання анкети.
Анкети анонімні. Усі відповіді актуальні на поточний час.
Дякуємо за відповіді!

*Обов’язкове поле
0.1.  Вкажіть назву Вашого закладу освіти *
0.2 В якому класі Ви навчаєтеся?*
8
9
10
11
1. Як у Вашому класі організовано дистанційне навчання?*
завдання та відповіді надсилаються через месенджер, наприклад Viber, Telegram тощо
завдання та відповіді надсилаються електронною поштою
уроки проходять з використанням системи відеоконференцій
обов'язковість ввімкнених камер
в школі є єдина дистанційна платформа
різні вчителі використовують різні дистанційні платформи
2. Як змінилося Ваше ставлення до навчання за час дистанційного навчання? *
не змінилося
знизився інтерес
важко відповісти
підвищився інтерес
3. Під час дистанційного навчання Вам легко організувати себе на навчання й
зосередитися на вивченні матеріалу?*
так
ні
важко сказати
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4. Під час дистанційного навчання у Вас з’явилося більше вільного часу*
так
ні
важко сказати
5. Під час дистанційного навчання Вам задають домашні завдання *
ні
не з усіх предметів
так, з усіх предметів
6. Чи вистачає Вам часу на виконання домашніх завдань під час дистанційного
навчання *
завдань не задають
не виконую завдань взагалі
встигаю виконати всі завдання
встигаю виконати лише частину завдань
7. Якщо у Вас виникають питання в процесі вивчення теми, чи можете вчасно
отримати консультацію від учителів *
так, з деяких предметів
так, з усіх предметів
не звертаюся
не можу
8. Чи перевіряють батьки виконання домашніх завдань*
ні, не перевіряють, бо не мають змоги
дуже рідко
частіше, ніж при очному навчанні
ніколи не перевіряють
9. Якщо у Вас виникають утруднення з виконанням домашніх завдань під час
дистанційного навчання, вони пов’язані з *
нерозумінням навчального матеріалу
низьким рівнем засвоєння навчального матеріалу
зниженням інтересу до навчання
безвідповідальним ставленням до навчання
не вчасно отриманим поясненням вчителів
проблемами зв’язку з учителями
утруднення відсутні

Дякуємо за відповіді!

Запитання анкети для батьків здобувачів освіти
Організація дистанційного навчання в Запорізькій області (осінь 2022)
Шановні батьки здобувачів освіти закладів освіти області!
З метою з'ясування особливостей організації дистанційного навчання в закладах освіти
Запорізької області просимо Вас відповісти на запитання анкети.
Усі відповіді стосуються поточного часу на момент заповнення цієї анкети.
Анкета є анонімною. Ваші відповіді будуть використані тільки в узагальненому вигляді.
Дякуємо за участь в опитуванні!

*Обов’язкове поле
0.1. Вкажіть назву закладу освіти, де навчаються Ваші діти *
1. Ваші родинні зв'язки з дитиною *
батько
мати
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Інше:
2. Укажіть кількість дітей шкільного віку в сім’ї *
одна
дві
три
більше трьох
3. До якої вікової групи відноситься Ваша дитина (діти) *
1-4 класи
5-6 класи
7-9 класи
10-11 класи
4. Укажіть засоби комунікації між дитиною та вчителями закладу освіти: *
месенджери
відеозв'язок
електронна пошта
соціальні мережі
телефон
особисті зустрічі
спілкування відсутнє
нічого з переліченого
5. Укажіть засоби комунікації між Вами та вчителями: *
месенджери
відеозв'язок
електронна пошта
соціальні мережі
телефон
особисті зустрічі
спілкування відсутнє
нічого з переліченого
6. На Вашу думку, який засіб комунікації між учителями та дітьми є
найефективнішими?
*
месенджери
відеозв'язок
електронна пошта
соціальні мережі
телефон
особисті зустрічі
Інше:
7. Зазначте онлайн-платформи та Інтернет-сервіси, які використовує дитина
(використовують діти) під час дистанційного навчання? *
Zoom
Moodle
Google Classroom
сайт школи
Google-диск
МійКлас
Microsoft Teams
Discord
HUMAN школа
ClassDojo
жодної не використовує
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важко відповісти
8. Скільки часу витрачає Ваша дитина (витрачають Ваші діти) на виконання
домашнього завдання *
не знаю, не звертали уваги
стільки ж, як і при очному навчанні
більше, ніж при очному навчанні
менше, ніж при очному навчанні
домашні завдання не задають
9. Чи маєте Ви доступ до перегляду завдань та оцінок дитини (дітей)
*
отримую від класного керівника
бачу усі оцінки своєї дитини в електронному щоденнику
бачу оцінки усього класу
оцінок не знаю (не бачив)
10. Чи змінилася мотивація до навчання у дитини (дітей) у порівнянні з довоєнним
періодом*
так, підвищилася
так, знизилася
ні, змін не помітили
важко відповісти
11. Чи помітили Ви зміну в ставленні вчителів до дитини (дітей) *
вчителі стали більш вимогливими
вчителі стали більш лояльними
ставлення залишилося без змін
порівняти важко, бо ми змінили школу
12. Які з перелічених потреб дитини (дітей) не забезпечено для дистанційного навчання*
немає ноутбуку (комп'ютера)
відсутня веб-камера
відсутній мікрофон
відсутній інтернет
відсутні електронні підручники
всім забезпечено
13. З якими з запропонованих проблем Ви зіткнулись під час дистанційного навчання
дітей? *
проблеми відсутні
поганий або відсутній Інтернет
психоемоційний стан дитини
відсутність або нестача гаджетів для навчання
відсутність або часткове дистанційне навчання
проблеми із здобуттям освіти на тимчасово окупованих територіях
перебування в укритті перешкоджає навчанню дитини
вчителі не враховують психологічний та емоційний стан дитини
проблеми під час перебування за кордоном
проблеми дитини з особливими освітніми потребами
проблеми внутрішньо переміщених осіб
нестача висококваліфікованих педагогів
неможливість отримати допомогу від практичного психолога закладу освіти
14. Що з переліченого найбільш негативно впливає на результати навчання Вашої
дитини при дистанційному навчанні *
(оберіть не більше 3-ьох варіантів)
відсутність “живого спілкування”
відсутність доступу до швидкісного інтернету
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невміння самостійно вчитися
відсутність або брак технічних засобів
відсутність єдиної електронної платформи
використання різних каналів зв’язку з вчителями
зниження мотивації до навчання
15. На Вашу думку, що з переліченого сприяє покращенню результатів навчання
дитини умовах запровадження дистанційної форми навчання *
(оберіть не більше 3-ьох варіантів)
постійний зворотний зв’язок “учитель-учень”
самоорганізованість та відповідальність дитини
схильність дитини до самостійної навчальної діяльності
можливість працювати в зручному режимі та темпі
чіткі правила та інструкції щодо організації дистанційного навчання
різноманіття навчальних ресурсів

Дякуємо за відповіді!
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Додаток 2
Діаграми до результатів опитування

Діаграми до результатів опитування керівників закладів освіти
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Діаграми до результатів опитування учнів
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Діаграми до результатів опитування батьків учнів



24



25



26



27



28



29


