
Моніторинг організації освітньої діяльності
викладачів на початок ІІ-го півріччя 2022/2023 н.р.

В опитуванні взяли участь 76 викладачів



Опитування було проведено з метою визначення інформації щодо 

готовності до початку навчального семестру

Участь в опитуванні приймали викладачі, які проводять заняття 

для здобувачів загальної середньої освіти, фахової передвищої 

освіти та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти



На запитання “Чи вчасно 

доводяться до викладачів 

розпорядження адміністрації?” 

94,7% викладачів дали позитивну 

відповідь.

На запитання “Чи зрозуміла та 

ефективна система управління та 

обігу інформації в коледжі/ліцеї?” 

88,2% викладачів дали позитивну 
відповідь.



На запитання “Чи вчасно Ви 

ознайомлені з формою організації 

освітнього процесу в ІІ семестрі 

2022-2023 н.р.?” 94,7% викладачів 

дали позитивну відповідь.

На запитання “Чи вчасно Ви ознайомлені з 

розкладом занять на ІІ семестр 2022-2023 н.р?” 

100% викладачів дали позитивну відповідь.



На запитання “Чи ознайомлені Ви з 

графіком освітнього процесу на ІІ семестр 

2022-2023 н.р.?” 100% викладачів дали 

позитивну відповідь.

На запитання “ Чи влаштовують Вас умови 

праці, створені в коледжі?” 98,7% викладачів 

дали позитивну відповідь.



На запитання “ Чи влаштовують Вас умови безпеки 

життєдіяльності, створені в коледжі?” 97,4% викладачів 

дали позитивну відповідь.



На запитання “ З якими проблемами Ви найбільше стикаєтеся під час 

дистанційного/змішаного навчання?” Викладачі надали такі відповіді:

✓ Мало студентів підключається до синхронного навчання за розкладом

✓ Відсутність учнів на уроках через відключення електроенергії, брак часу у 

зв'язку з відключеннями електроенергії

✓ Важко проводити уроки онлайн і офлайн одночасно. Особливо коли потрібно 

слідкувати за самопочуттям учнів при фізичних навантаженнях. 

✓ Технічні проблеми у студентів (відсутність світла та інтернету), і, як наслідок, їх 

відсутність на парах

✓ Відсутніх студентів на заняттях, не бажання вмикати камери, несвоєчасне 

виконання завдань

✓ Не готові до уроків здобувачі через відсутність світла та інтернету

✓ Багато робіт, які необхідно перевіряти

✓ Нестабільне інтернет з'єднання. Не бажання учнів/студентів навчатися, 

байдужість до навчання

✓ Перевірка учнівських робіт



На запитання “ На яких платформах 

дистанційного навчання Ви працюєте?” 

Викладачі надали такі відповіді:

На запитання “Звідки Ви проводите 

заняття?” Викладачі надали такі відповіді:



На запитання “Які види завдань для самостійного 

виконання студентами/учнями Ви переважно викладаєте 

на освітній платформі?” Викладачі надали такі відповіді:



Чи ознайомили Ви студентів/учнів із 

системою оцінювання з дисципліни на 

початку занять? 100% викладачів дали 

позитивну відповідь

На запитання “Чи знаєте Ви список 

студентів/учнів, які навчаються 

асинхронно і в яких Ви викладаєте?” 

97,4% викладачів дали позитивну 

відповідь.



На запитання “Чи допускаєте Ви використання 

недержавної мови в освітньому процесі при 

спілкуванні (крім занять з іноземної мови)?” 

96,1% викладачів відповіли ні.


