
 

Опитування викладачів 

76 відповідей 

 

Опублікувати дані аналітики 

Базова інформація 

Освітні програми: Фізика, Астрономія, Оптотехніка, Фізика та астрономія, 

Астрофізика, Квантова теорія поля, Квантові комп'ютери, обчислення та 

інформація, Лазерна і оптоелектронна техніка, Медична фізика, Фізика високих 

енергій, Фізика наносистем, Ядерна енергетика. 

Методичне забезпечення освітнього процесу(перелік рекомендацій, розпоряджень 

тощо) 

Міністерство освіти і науки України 

Лист №1/9- 688 від 15.12.2020 

Щодо освітнього процесу в дистанційному режимі 

Постанова Кабінету Міністрів України №956 від 13 жовтня. 

 

Накази Ректора: 

Наказ №190-32 від 05 березня 2020 року 

Про невідкладні заходи щодо запобігання захворюванням, викликаним 

коронавірусом COVID-19 

Наказ №205-32 від 11 березня 2020 року 

Про режим роботи Університету у зв ’язку з уведенням попереджувальних заходів 

на території України та м. Києва 

Наказ №230-32 від 17 березня 2020 року 

Про оголошення наказу Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 p. №406 

Наказ №287-32 від 23 квітня 2020 року 

Про часткову зміну Наказу №205-32 від 11 березня 2020 року 

Наказ №335-32 від 25 травня 2020 року 

Про часткову зміну Наказу №205-32 від 11 березня 2020 року 

Наказ №553-32 від 27 серпня 2020 року 

Про особливості організації освітнього процесу у 1 семестрі 2020/2021 навчальному 

році 

Наказ №554-32 від 28 серпня 2020 року 

Про дотримання протиепідемічних заходів 

Наказ №600-32 від 23 вересня 2020 року 

Про особливості проведення занять із використанням технологій дистанційного 

навчання у 2020/2021 навчальному році 

Наказ №602-32 від 24 вересня 2020 року 

Наказ №618-32 від 28 вересня 2020 року 

Про часткову зміну наказу №190-32 від 05.03.2020 р. 

Наказ №855-32 від 29 грудня 2020 року 

https://docs.google.com/forms/d/1CN4RO4KVuP_gY7mQ-XLebH2QB32k1LGrQBGoBKfFo8s/edit?usp=redirect_edit_m2#start=publishanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1CN4RO4KVuP_gY7mQ-XLebH2QB32k1LGrQBGoBKfFo8s/edit?usp=redirect_edit_m2#start=publishanalytics
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/956-2020-%D0%BF#Text


Про особливості організації освітнього процесу у 2 семестрі 2020/2021 навчального 

року 

  

Розпорядження 

Ректора: 

Розпорядження №72 від 07 жовтня 2020 р. 

Розпорядження №78 від 22 жовтня 2020 р. 

  

Декана: 

Розпорядження №299 від 13 березня 2020 р. 

Про режим навчання для студентів під час карантину з 12 березня по 3 квітня 

Розпорядження №301 від 16 березня 2020 р. 

Про режим комунікацій під час карантину з 17 березня по 3 квітня 

Розпорядження №302 від 02 квітня 2020 р. 

Про умови проживання в гуртожитку №8 в період карантину 

Розпорядження №303 від 08 квітня 2020 р. 

Про умови проживання в гуртожитку №8 в період карантину. Доповнення 

Розпорядження №317/1 від 31 серпня 2020 р. 

Про організацію освітнього процесу у першому семестрі 2020/2021 н. р. 

Розпорядження №320 від 12 вересня 2020 р. 

Про організацію освітнього процесу у першому семестрі 2020/2021 н. р. в умовах 

«помаранчевої зони» карантину 

Розпорядження №326 від 25 вересня 2020 р. 

Про організацію освітнього процесу у першому семестрі 2020/2021 н. р. в умовах 

«помаранчевої зони» карантину 

Розпорядження №327 від 01 жовтня 2020 р. 

Про організацію освітнього процесу у першому семестрі 2020/2021 н. р. в умовах 

«жовтої зони» карантину 

Розпорядження №328 від 08 жовтня 2020 р. 

Про організацію освітнього процесу у першому семестрі 2020/2021 н. р. 

Розпорядження №340 від 21 січня 2021 р. 

Про організацію освітнього процесу у другому семестрі 2020/2021 н. р. 

Навчальний процес 

Підготовка до занять 

Які труднощі виникали у викладачів Вашого факультету під час підготовки до 

лекційних занять? 

1. Необхідність виводити формули у віддаленому режимі. 

2. Підготовка зайняла надзвичайно багато часу. 

3. Витрачається набагато більше часу з-за необхідності готувати електронні 

версії текстів лекції. 

4. Значний обсяг лекційного матеріалу, що потрібно адаптувати під онлайн 

навчання у стислі терміни. 

5. Брак часу на підготовку презентацій і опитувань (завдань). 

6. Займає багато часу. До 6 годин для підготовки нового заняття . 



7. Часові - на належну підготовку треба помітно більше часу, ніж в очному 

режимі. 

8. Все потрібно було оформлювати у вигляді презентацій, а інколи, і 

відеороликів. Не можу назвати це труднощами, просто для цього потрібно 

було проводити досить багато часу за комп'ютером. 

9. Холод в лабораторіях. 

10.Коли готувала пари як ппт- презентації, то значний час треба було витратити, 

щоб забити у презентацію усі формули (у мене є курс, де достатньо багато 

математичних виводів). 

11.Проблем не виникало. 

12.Технічне забезпечення незадовільне. Можу працювати тільки з дому. 

13.Підготовка презентацій. 

14.Підбір матеріалу та прикладів, що були б не занадто складними та тривалими 

й з іншого боку були б ілюстративними. 

15.У Google classroom бажано додати сортування за групами. 

16.Великі затрати часу. 

17.Підготовка до дистанційних лекцій вимагає 6 - 8 годин чистого часу з курсів, 

які читаю не вперше, в звичайному режимі було - 2-3 години. Для нових 

курсів - обидві цифри доведеться помножити на коефіцієнт 3 -5 в залежності 

від теми. Читати "з коліс" не вийде в жодному разі. 

18.Розробка інтерактивних презентацій. 

19.Підбір ілюстративних матеріалів. 

20.Щоб підготувати (набрати в PowerPoint, наприклад) всі математичні 

викладки, які зазвичай пишуться на дошці крейдою чи маркером, потрібно 

багато часу. підготовка однієї лекції займає пару днів. 

21.Велика кількість різних предметів і часта зміна їх (кожні 2-3 роки раніше 

було для третини предметів, зараз це кардинально зменшилося) - важко 

готувати серйозний набір лекцій. 

22.Відсутність підписки на фахові журнали. 

23.Відсутність прямого контакту зі студентом. 

24.Практично труднощів немає, хоча підготовка до он-лайн займає багато часу. 

25.Тут і далі - відповіді щодо занять онлайн! Дуже багато часу йде на 

підготовку матеріалів (формул, схем і т.п.), які треба показати студентам, і 

що звичайно пишеться крейдою на дошці. З іншого боку, якщо це все є, то 

не втрачається час на писанину на дошці, можна більше поговорити по суті 

питання. 

26.Знайти ту тонку грань між зростанням молодого спеціаліста, занадто 

спрощеним викладанням та сучасним рівнем науки. 

27.Великий обсяг часу затрачений на підготовку значних об'ємів 

демонстраційних матеріалів у вигляді презентацій. 

28.Підготовка презентацій для лекції вимагає дуже багато часу - на 2 академічні 

години лекції до 2 робочих днів. 

29.Заміна записів на дошці підготовкою презентації лекції. 

30.В цьому семестрі не маю лекційних годин. 

1. Створення онлайн бюлетенів для проведення іспиту. 

31.Підбір ілюстративного матеріалу українською мовою. 

32.Медійне забезпечення. 



33.Купівля додаткового обладнання. 

Які труднощі виникали у викладачів Вашого факультету під час підготовки 

до семінарських та практичних занять? 

1. Неможливість контролю самостійного виконання студентами завдань. 

2. Довелося придбати графічний планшет. 

3. Відсутність (значне зменшення) невербального контакту з аудиторією. 

Набір формул, побудова графіків, діаграм тощо (займає багато часу) . 

4. Брак часу на підготовку матеріалів, брак обладнання для роботи онлайн . 

5. Теж потрібно більше часу, ніж раніше. 

6. Під час підготовки труднощів не виникало. 

7. багато часу йшло на перевірку домашніх завдань. 

8. Особливих труднощів не було. 

9. Холод в аудиторіях. 

10.Коли готувала пари як ппт- презентації, то значний час треба було витратити, 

щоб забити у презентацію усі формули (у мене є курси, де у розв'язках задач 

достатньо багато математичних виводів). 

11.Технічне забезпечення незадовільне. Можу працювати тільки з дому.  

12.Труднощів не було, звичайний режим роботи, обмеження були певний 

період із транспортом. 

13.Хотілось би бачити просто сумарну оцінку, а не відсоток від Макс балу.  

14.Пасивність середніх і слабких студентів, які не беруть участі в змаганнях за 

стипендію, їх влаштовує мінімальний "прохідний" бал за семестр.  

15.Знайти можливості демонструвати математичні викладки і залучати 

студентів до їх виконання онлайн під час семінару. 

16.Обдумування моделі зворотного зв'язку. 

17.Організація контролю роботи студентів на практичних заняттях . 

18.Неможливо провести автоматизовані тестування - відсутнє обладнання. 

19.Відсутність прямого контакту зі студентом. 

20.Практичні заняття, якщо вони проводяться на матеріальній базі, це абсурд 

при проведенні он-лайн. 

21.Труднощі невеликі, але - навіть з хорошою електронною дошкою працювати 

важче - і викладачу і студентам - ніж з крейдою і простою аудиторною 

дошкою. Плюс відсутність живого спілкування - не за комп'ютером. При 

розв'язуванні задач в аудиторії, тобто на занятті - це, очевидно, важливо. 

22.Мотивація окремих студентів до виконання домашніх та самостійних вправ. 

23.Великий обсяг часу затрачений на підготовку значних об'ємів 

демонстраційних матеріалів у вигляді презентацій, прикладів розв'язування 

задач. 

24.Практичні заняття в минулому семестрі не проводив. 

25.З підготовкою труднощів не було. Труднощі були у контролі поточної 

роботи студентів на семінарі. 

26.Багато часу займає підготовка матеріалів в електронному вигляді 

1. Створення онлайн вікторин, бюлетенів та інших засобів для заохочення 

студентів. 

27.Обмежений розмір частини дошки, яку можна показати веб-камерою. 

28.Зворотній зв'язок. 



29.Купівля додаткового обладнання. 

Які труднощі виникали у викладачів Вашого факультету під час підготовки до 

лабораторних занять? 

1. Відсутність устаткування для виконання робіт. 

2. Недоступність самих лабораторних робіт. 

3. Відсутність лабораторних установок у кожного студента вдома. 

4. Займає багато часу. До 4-х годин для підготовки он-лайн лабораторної 

роботи. 

5. Деякі речі складніше пояснювати, коли студент не має справи із самим 

приладом. 

6. Підібрати матеріал так щоб можливо було виконати студенту саме он-лайн, 

а не перегляд готових роликів чи надання рядів даних. 

7. Не завжди можна було зняти якісні відео через особливості деяких робіт. 

8. Відчуття їх неефективності. 

9. Незрозуміло як проводити лаби віддалено. 

10.Значний час, щоб відзняти відео-результати декількох версій результатів 

лабораторних робіт = тобто я мала зробити кожну лабу декілька раз підряд. 

Звичайно, деякі викладачі цим не заморочувались, і давали зразу результати 

у табличках, але мені для 1го курсу хотілось організувати ну хоч якесь 

віртуальне занурення в реальність :) Відсутність операторських навичок 

(вперше помітила, який страшний паралакс виявляється при фільмуванні 

телефоном!) Зберігання великого обсягу відеоматеріалів впродовж семестру 

(десь 6-8 ГБ всього там було здається). 

11.Відсутність обладнання для якісного відеозапису процедури виконання 

лабораторних робіт (не все, що можна побачити візуально, можна передати 

за допомогою веб-камери). 

12.Технічне забезпечення незадовільне. Можу працювати тільки з дому.  

13.Лабораторних занять у мене не було. 

14.Багато часу на підготовка, а саме - підготовка відео, проведення достатньої 

кількості вимірів. Проведення лабораторних в дистанційному режимі є 

неможливим в межах годин, що записані в навантаженні. 

15.Зменшилася участь студентів для роботи в лабораторіях. 

16.Лабораторних не веду. 

17.Забезпечення розуміння студентами деталей експерименту при проведенні 

онлайн занять. 

18.Відсутність або кошмарна застарілість обладнання. 

19.Хотілося б мати однодумців і об'єднати з ними зусилля при зйомці 

відеоматеріалу. 

20.Труднощі очевидні. Лабораторні мають виконуватись безпосередньо 

студентом - тобто руками. Лише обробки, обрахунку наданих результатів і 

розмов про суть лаброботи - недосить. Тобто виконання лабробіт онлайн - 

малоефективне. 

21.Часом застаріле обладнання та невелика мотивація деяких студентів . 

22.Великий обсяг часу затрачений на підготовку значних об'ємів 

демонстраційних матеріалів у вигляді презентацій, відеороликів, на 



підготовку завдань для розсилки, необхідність перевірки збільшеного 

обсягу матеріалів від студентів. 

23.У зв'язку із неможливістю виконувати лабораторні заняття в лабораторіях 

університету, лабораторні заняття виконувалися із використанням 

програмних пакетів, це вимагає нових методичних вказівок до виконання 

лабораторних робіт, які доводиться створювати дуже швидко, "на ходу" . 

24.Я не проводжу лабораторних занять. 

25.Не проводжу лабораторних занять. 

26.Проблеми з місцем для зберігання файлів з відео інструкціями до 

лабораторних робіт. 

27.Труднощів не було. Просто все по-іншому. 

28.При дистанційному навчанні - важко наочно представити матеріал. 

29.Відсутність обладнання. 

30.Неможливість для студентів виконати роботу на реальних приладах . 

31.Забагато часу займає конвертування особисто відзнятого відео виконання 

лабораторних робіт та розсилка його студентам, а також нестача місця на 

жорсткому диску для зберігання відео-файлів. Також забагато часу займає 

читання отриманих від студентів звітів з виконання лабораторних робіт або 

розмови з кожним студентом особисто із захисту лабораторних робіт (під 

час занять в аудиторії спілкування йде набагато швидше). 

32.Відсутність необхідної матеріальної бази для аудіо-та відео- запису 

лабораторних робіт. 

Чи доводилось купувати викладачам за особисті кошти додаткове обладнання 

для підготовки та проведення занять та контрольних заходів?

 



 

 

 
 



 
 

Так 19 

Ні 20 

Графічний планшет 4 

Веб-камера 2 

Графічний планшет 2 

Ноутбук, проектор, графічний планшет, підручники і тд 1 

Графічний планшет, ноутбук, мікрофон 1 

Досить багато, всього не перерахуєш 1 

Мультиметрів, електронні деталі, джерела живлення, папір, картридж, оплата 

Інтернету 
1 

Маркерна дошка, маркери, мікрофон 1 

Графічний планшет, відеокамера 1 

Знаряддя для лабораторних робіт та курсових робіт студентів 1 

Придбаний ноутбук і програмне забезпечення (втім, використовується не 

тільки для занять, а і для наукової роботи) 
1 

Камера та планшет 1 

Доводилося позичати планшет та штатив для фотоапарата 1 

Планшет, графічний планшет, відеокамера, маркерна дошка, маркери, оплата 

zoom 
1 

Крейдова дошка (наданий кафедрою фліпчарт виявився незручним), "Набір 

блогера" -- підставки для камери для запису відео лабораторних робіт, нові 

навушники з мікрофоном, LAN-провід подовжувач, щоб витягнути найкращу 

швидкість інтернету 

1 

Купив додому білу маркерну дошку і регулярно купую для неї маркери 1 

Zoom 1 

Засоби для проведення занять в режимі онлайн. 1 

Матеріали, схеми, картриджі тощо. 1 



Графічний планшет, веб камера з високою роздільною здатністю, гарнітура 1 

Відеокамера 1 

Web камеру CANYON, монітор 21 дюйм, камера дозволяє використовувати 

лист А4 як дошку, монітор - перевіряти письмові роботи студентів. 
1 

Стилус, камера 1 

Графічний планшет, стилус 1 

Камера 1 

Планшет 1 

Матеріали, із яких зі студентами робили обладнання 1 

Графічний планшет. Камеру. Комп'ютер. 1 

Графічний планшет, необхідний для проведення семінарських занять 1 

Ліцензія зум, дошка з маркерами, смартфон 1 

Довелось, але заздалегідь по іншій причині (планшет) 1 

Проведення занять 

 

Якими підходами до проведення занять користуються викладачі Вашого 

факультету? 

 
 
 лекційних семінарських/практичних лабораторних 

Онлайн лекції (вебінари, 

телеконференції, тощо) 
67 65 31 

Оф лайн відеоролики 

лекцій на youtube тощо 
13 13 19 

Розсилка файлів 

презентацій, літератури 

для самоопрацювання 

50 50 27 

Інше 6 11 7 



Які засоби комунікації використовують викладачі Вашого факультету для 

проведення занять онлайн?

 

 лекційних семінарських/практичних лабораторних 

Google Meet 12 11 5 

Zoom 54 58 33 

Skype 19 20 5 

Microsoft Teams 1 1 0 

Viber 11 13 8 

Telegram 23 26 17 

Електронна пошта 46 51 29 

Інше 5 5 2 

 

Які платформи використовують викладачі Вашого факультету для 

проведення занять онлайн?

 
 лекційних семінарських/практичних лабораторних 

Moodle 1 2 0 

Google Classroom 15 25 12 



 лекційних семінарських/практичних лабораторних 

Microsoft 365 4 3 2 

KNU Education Online 7 6 5 

Інше 22 21 12 

 

Чи рекомендують викладачі Вашого факультету для підготовки онлайн-курси 

та які?  

 
 

Значення Кількість 

Prometheus 9 

Edera 1 

Udemy 1 

Coursera 20 

Udacity 0 

eDX 2 

Stepic 0 

KhanAcademy 2 

Cisco 2 

YouTube канали 23 

ні, не рекомендую 42 

 

Які труднощі виникали під час проведення занять (всіх видів) у дистанційній 

формі під час карантину у викладачів Вашого факультету? 

 



 
 

Значення Кількість 

Проблеми із Інтернет - з’єднанням з боку студента 58 

Проблеми із Інтернет - з’єднанням з боку викладача 32 

Технічні проблеми з комп’ютером з боку студента 35 

Технічні проблеми з комп’ютером з боку викладача 16 

Труднощі у використанні онлайн-платформ 7 

Труднощі у комунікації зі студентом 26 

Ні, не виникало 9 

Студент приєднався до занять, але займалися своїми справами 1 

важко було контролювати постійну присутність студентів 1 

Неможливе повноцінне тестування знань 1 

відсутність деяких студентів на дистанційному навчанні 1 

 

Які додаткові труднощі виникали у викладачів Вашого факультету під час 

проведення лекційних занять? 

1. Керувати увагою студентів. 

2. Підготовка відео матеріалів у стиснуті строки. 

3. Недостатній контакт із аудиторією. 

4. Відсутність безпосереднього контакту з аудиторією. 

5. Відсутність тісного контакту з аудиторією. 

6. Ефективність лекцій онлайн нижча! Вимога ректорату обов'язково читати 

лекції онлайн у вигляді відеоконференція у кількості годин і за розкладом, 

розрахованим на аудиторну роботу, заважає раціонально використовувати 

час викладача і студентів, та використовувати нові переваги,, які надає 

дистанційна форма роботи порівняно з аудиторною. Треба надати право 

викладачам самим регулювати форми роботи відповідно до наявних 



матеріалів, умов і специфіки курсу. Краще підсилити інші форми роботи: 

додаткові завдання до матеріалів лекцій, консультації онлайн, розробку 

якісних матеріалів до курсу і т.д. 

7. Підготовка та перевірка вимагають надзвичайно велику кількість часу . 

8. Дещо ускладняються організація поточного контролю з короткими 

запитаннями. 

9. Інтерактивно повертатися до раніше викладеного матеріалу та інтерактивно 

корегувати матеріал в залежності від рівня сприйняття студентів. 

10.Відчуття, що розмовляєш сам із собою, коли не видно емоцій на обличчях 

студентів. 

11.Не комфортно не бачити студентів і їхні реакції на твої слова (під час лекцій 

камери вимикались оскільки в цей час демонструвався екран монітора) . 

12.Відсутність обличь, вимкнуті камери, що пояснюється слабким інтернетом з 

боку студентів. 

13.Не усіх чорних мовчазних квадратиків вдалося переконати включати 

камери. 

14.Необхідність пересилати студентам великих файлів з відеозаписом лекцій . 

15.Технічні проблеми і поганий інтернет. 

16.Неможливість скористатись дошкою під час відповіді на питання . 

17.Відсутність іноді Інтернет зв'язку. 

18.Всі студенти були організовані і пунктуальні, труднощів не було.  

19.Зворотній зв'язок. 

20.відсутність персонального контакту... 

21.Зворотній зв’язок - бачити сотню обличь, відчувати їх реакцію і оцінювати 

сприйняття вкрай важливо. 

22.Тримати увагу студентів 

23.Не бачив обличь студентів, тобто не мав зворотного зв'язку. 

24.Немає (відсутні лекційні заняття в 1семестрі). 

25.Відсутність достатнього контакту з аудиторією. 

26.Студенти і імітують участь у лекції. 

27.Важко відслідковувати активність студентів на лекціях. 

28.Особливих додаткових труднощів в дистанційному проведенні не виникало. 

Різко збільшується кількість часу для перевірки знань. 

29.Обмеженість зворотного зв’язку. 

30.Що значить - "додаткові"? Тому повторюю. Дуже багато часу йде на 

підготовку матеріалів (формул, схем і т.п.), які треба показати студентам, і 

що звичайно пишеться крейдою на дошці. З іншого боку, якщо це все є, то 

не втрачається час на писанину на дошці, можна більше поговорити по суті 

питання. 

31.Відсутність зорового контакту з усією аудиторією. 

32.Відсутність зворотного зв'язку із авдиторією, відсутність візуального 

контакту із студентами - навіть включені камери не заміняють роботу в 

авдиторії. Часто студенти симулюють відвідування лекції: підключаються і 

не включають камери, а самі відсутні, із включеними камерами займаються 

сторонніми справами - слухають музику, дивляться відео тощо. 

33.З лекціями труднощів немає. 

34.Відвідування студентів. Заохочення студентів до навчання. 



35.Технічні проблеми з боку студента. 

36.Важко контролювати роботу студентів. 

37.Неможливість безкоштовно використати додаткові корисні ресурси . 

38.Купівля додаткового обладнання. 

Які додаткові труднощі виникали у викладачів Вашого факультету під час 

проведення семінарських та практичних занять? 

1. Підтримувати контакт з аудиторією. 

2. Контроль доброчесності під час контрольних робіт. 

3. Не всі студенти можуть активно приймати участь здебільшого із-за технічних 

проблем. 

4. Відсутність тісного контакту з аудиторією, складність перевірки реальних 

знань студента. 

5. Складно рівноцінно замінити чимось розв'язування задач на дошці в аудиторії. 

Онлайн дошка не заміняє повноцінно. 2. Необхідно розробляти додаткові 

матеріали до курсу. 

6. Способи заміни роботи біля дошки не завжди повноцінні. 

7. Інтерактивне корегування розв'язування задач. Щоб у обговорені і при 

виконанні завдань приймали участь більшість приєднаних студентів.  

8. Труднощі контролю самостійності виконання завдань. 

9. Робота з онлайн дошками потребує більше часу ніж зі звичайною дошкою, 

крім того, не у всіх студентів був гарний інтернет і комп'ютер для зв'язку ( а 

телефон не завжди зручно використовувати). 

10.Відсутність обличь, вимкнуті камери, що пояснюється слабким інтернетом з 

боку студентів, відсутність графічних планшетів у слухачів, відповідно 

складнощі з "викликанням до дошки". 

11.Не усіх чорних мовчазних квадратиків вдалося переконати включати камери. 

На відміну від очних занять, де можу підглянути, як вони розв'язують задачі, 

тут було важче ділитися проміжними результатами. 

12.Необхідність пересилати студентам великих файлів з відеозаписом 

практичних занять, необхідність перевіряти виконання кожного домашнього 

завдання кожним студентом (скан-копії роз в’язків студенти надсилали 

електронною поштою). 

13.Технічні проблеми і поганий інтернет. 

14.Неможливість скористатись дошкою під час відповіді на питання . 

15.Всі студенти були організовані і пунктуальні, труднощів не було.  

16.Виявлення активності з боку студента. 

17.Студентам важко писати 'на дошці' 

18.Відсутність адекватного аналогу виклику студента до дошки через відсутність 

в студентів необхідних технічних засобів. 

19.Недостатня комунікація. 

20.З малими групами простіше, але живе спілкування замінити екраном 

неможливо. Першокурсники, які почали дистанційно навчатися ще в школі, 

сприймають віддалене навчання краще, ніж старшокурсники. 

21.Залучати студентів до виконання практичної роботи під час онлайн семінару . 



22.Відсутність можливості контролю присутності студентів на парі навіть з 

ввімкненими Zoom, Google Meet, і т.д. Періодичні переклички не дуже 

ефективні. 

23.Практично неможливо постійно оцінювати присутність всіх студентів . 

24.Організація демонстрації та пояснення студентом розв’язку задачі. 

25.Відсутність достатнього контакту з аудиторією. 

26.Дуже важко контролювати рівень знань при дистанційному навчанні. 

27.Особливих додаткових труднощів в дистанційному проведенні не виникало. 

Різко збільшується кількість часу для перевірки знань. 

28.Ускладнення контролю та складність швидкої реакції на незрозумілі моменти 

з боку студента (йому треба про це повідомити). 

29.Відсутність можливості одержання швидкої відповіді від студента, 

одностороння комунікація. 

30.Відсутність можливості роботи студентів біля дошки, відсутність контролю та 

корекції самостійної/групової роботи студентів під час виконання завдань на 

занятті. 

31.Складно контролювати поточну роботу студентів під час семінару . 

32.Відвідування студентів. Заохочення студентів до навчання. 

33.Відсутність зворотного зв'язку, зорового контакту, контролю присутності. 

34.Контроль за студентами під час контрольних робіт. 

35.Поганий контакт зі студентами як групою, потрібно більше часу для подання 

того ж об’єму матеріалу. 

36.Не можливість контролювати самостійність виконання студентом завдання. 

37.Перевірка академічної доброчесності значно ускладнилась. 

38.Важко контролювати роботу студентів. 

39.Неможливість безкоштовно використати додаткові корисні ресурси . 

40.Купівля додаткового обладнання. 

41.Витрачається багато особистого часу на комунікацію зі студентами. 

Які додаткові труднощі виникали у викладачів Вашого факультету під час 

проведення лабораторних занять? 

1. Роботи не виконуються в лабораторії. 

2. Лабораторні роботи проводимо за допомогою створених кафедрою 

відеороликів. 

3. Активно працювала лише частина студентів, інша користувалася 

результатами їх роботи. 

4. Відсутність лабораторного устаткування у студента, неможливість показати 

роботу з обладнанням наживу (навчити "тримати" щось руками). 

5. Розробка нових лабораторних робіт, які студенти були б здатні провести 

вдома самостійно. 

6. Зменшується наочність роботи. 

7. Підготувати лабораторну роботу так щоб вона не була на зразок практичних 

занять (отримання результатів із заданих наборів даних). 

8. Необхідність щонайменше двох людей, один з яких показує виконання 

роботи, а інший - тримає ноутбук із камерою. 



9. Дистанційно важко приймати роботи паралельно у всіх студентів, також 

додатковий час іде на відкривання різних файлів, розшарування екрану між 

різними учасниками. 

10.Обробка\конвертація відео файлів вимагає багато часу. 

11.Відсутність обличь, вимкнуті камери, що пояснюється слабким інтернетом з 

боку студентів, відсутність графічних планшетів у слухачів, відповідно 

складнощі з "викликанням до дошки", виконання лабораторних робіт 

віддалено і уявним чином. 

12.В певних питаннях було важче оптимізувати час. За власними відчуттями 

частіше треба було пояснювати одне і те ж різним студентам.  

13.Необхідність пересилати студентам великих файлів з відеозаписом 

лабораторних занять. 

14.Технічні проблеми і поганий інтернент. 

15.Лаборарних занять у мене не було. 

16.Всі студенти були організовані і пунктуальні, труднощів не було.  

17.Важко обговорити результати з кожним окремим студентом - в цей час всі 

інші нічого не роблять. Ефективність саме "здачі" лабораторних впала. 

18.Відсутність безпосередньої участі. 

19.Лабораторних не проводжу. 

20.Не проводжу лабораторних занять. 

21.Організація попарного захисту виконаних студентами робіт. 

22.Катастрофічні - для фізиків - практично неможливо проводити. Відео 

лабораторних - 20% користі, основне - самостійна робота студента з 

обладнанням. Пробуємо боротися з цим - виготовлення своїми і 

студентськими руками дуже дешевого обладнання і розсилка його  кожному 

студенту для виконання лаб робіт на його місці знаходження . 

23.Особливих додаткових труднощів в дистанційному проведенні не виникало. 

Різко збільшується кількість часу для перевірки знань. 

24.Зміна умов проведення, відсутність контакту студента з обладнанням. 

25.Відсутність можливості одержання швидкої відповіді від студента, 

одностороння комунікація, ускладнення якісного проведення лабораторної 

роботи з боку студентів. 

26.Відсутність доступу до обладнання, списування студентів - коли студенти 

масово здають ідентичні роботи. 

27.Відвідування студентів. Заохочення студентів до навчання. 

28.Відсутність можливості студентами працювати безпосередньо з 

обладнанням впливала на розуміння студентами деяких моментів виконання 

роботи. 

29.Важко контролювати роботу студентів. 

30.Забагато часу займає конвертування особисто відзнятого відео виконання 

лабораторних робіт та розсилка його студентам, а також нестача місця на 

жорсткому диску для зберігання відео-файлів. Також забагато часу займає 

читання отриманих від студентів звітів з виконання лабораторних робіт або 

розмови з кожним студентом особисто із захисту лабораторних робіт (під 

час занять в аудиторії спілкування йде набагато швидше). 

31.Витрачається багато особистого часу на комунікацію зі студентами . 



Завдяки переходу на дистанційний формат навчання, у порівнянні з очною 

(контактною) формою: 

 
 

 Вище Так само Нижче 

Рівень знань студентів у середньому став 4 43 34 

Сприйняття студентами матеріалу є 7 39 37 

Вмотивованість студентів до навчання стало 5 44 30 

Складність підготовки до навчальних занять стала 54 23 3 

Складність у проведенні навчальних занять 45 28 6 

Перевірка знань 

 

Які засоби комунікації використовують викладачі Вашого факультету для 

проведення контролю знань онлайн? 

 
 Проміжного Підсумкового 

Google Meet 13 12 



 Проміжного Підсумкового 

Zoom 56 56 

BigBlueButton у KNU Education Online 1 1 

Skype 23 17 

Microsoft Teams 1 1 

Viber 5 4 

Telegram 16 13 

Електронна пошта 48 42 

Інше 7 5 

 

Які платформи використовують викладачі Вашого факультету для 

проведення контролю знань онлайн?

 

 Проміжного Підсумкового 

Moodle 2 1 

Google Classroom 27 24 

Microsoft 365 3 3 

KNU Education Online 4 4 

Інше 28 27 

 

Які труднощі виникали під час проведення контролю знань у дистанційній 

формі у викладачів Вашого факультету? 



 

Значення Кількість 

Проблеми із Інтернет - з’єднанням з боку студента 49 

Проблеми із Інтернет - з’єднанням з боку викладача 18 

Технічні проблеми з комп’ютером з боку студента 31 

Технічні проблеми з комп’ютером з боку викладача 12 

Труднощі у використанні онлайн-платформ 4 

Труднощі у комунікації зі студентом 23 

Труднощі у контролі у дотримання академічної доброчесності 

студентом 
43 

Труднощі у адаптації  іспиту до дистанційної форми 27 

Не виникло 1 

Низький рівень сучасного забезпечення 1 

- 1 

 

Які труднощі виникали у викладачів Вашого факультету під час підготовки до 

проведення контролю знань? 

1. Багато часу витрачається на підготовку матеріалів для контролю знань . 

2. Необхідність суттєвого збільшення кількості варіантів. 

3. Практично неможливо забезпечити самостійну роботу студентів. 

4. Потрібно готувати багато варіантів. 

5. Не вдалося реалізувати автоматичну перевірку тестів у Google Classroom так, 

щоб оцінка за тест автоматично підтягувалася у таблицю оцінок за всі 

завдання у класі. 

6. Складніше зрозуміти, наскільки чесно студент підходить до процесу . 

7. Підготовка опитування так щоб студент проаналізував отриманий раніше 

матеріал, щоб відповідь не гуглилася відразу. 



8. Основні труднощі були під час проведення, а не підготовки до, контролю 

знань. 

9. Не зміг переконати студентів, що списування їм не допоможе. 

10.Перевірка фотографій робіт, дуже втомлюються очі. 

11.Насправді, труднощів не було. Навіть при 5-хвилинній співбеседі зі студентом 

за результатами його роботи, дуже легко (як для викладача-який-читав-курс, 

так і для другого присутнього викладача на іспиті) видно, чи ми бачимо 

задовільно, добре чи відмінно. Я взагалі думаю, що коли повернемося до 

очного навчання, буду робити "open book" іспити (коли можна користуватися 

додатковими матеріалами). 

12.Не всі студенти виходили на зв'язок під час проведення контролю . 

13.Технічні проблеми та поганий інтернет. 

14.Підготовка тестів та білетів для онлайн опитування. 

15.Відсутність іноді Інтернет зв'язку. 

16.Необхідність підготовки широкого переліку варіантів завдань з метою 

забезпечення академічної доброчесності студентом. 

17.Великий об'єм варіантів контрольних робіт. 

18.Низький рівень забезпечення сучасним обладнанням. 

19.Обсяг часу на підготовку. 

20.Розробка завдань, на які немає прямої відповіді в мережі. 

21.Розробка великої кількості варіантів завдань. 

22.Контроль знань можливий лише за умови проведення співбесіди зі студентами 

по підготовлених ними питаннях. Для контролю знань 100+ студентів 

потрібно близько тижня практично безперервного онлайну. 

23.Можливі тільки усні тести зі швидкою відповіддю і навіть у цьому випадку 

неможливо контролювати використання мікро навушників. 

24.Підготовка гарних запитань, відповіді на які не можна запозичити . 

25.Складність оцінити доброчесність студента під час контролю його знань . 

26.Відсутність контролю за діями студентів. 

27.Створення тестових завдань, для запобігання списування, створення великої 

кількості індивідуальних завдань. 

28.Основна: Труднощі у контролі дотримання академічної доброчесності 

студентом 

29.Підготовка білетів та задач в онлайн режимі. Створення веб сторінки для 

складання іспиту, щоб наблизити онлайн іспит до іспиту в оф лайн режимі. 

Займає дуже багато часу. 

30.Не можливість бути повністю впевненим у доброчесності студента на іспиті . 

31.Дистанційна форма контролю передбачає значно вищу варіативність завдань, 

аніж очна. Цей факт збільшує в кілька разів час на підготовку. 

32.Необхідність підготовки великої кількості варіантів завдань. 

33.Технічні. 

34.Підбір завдань. 

 

 

 



Рекомендації 

 

Що б Ви порекомендували для підвищення якості та зручності проведення 

лекційних занять? 

1. Інтерактивне спілкування з аудиторією. Контролювати, що студенти 

слухають лекцію періодичними опитуваннями. Перевірка присутності через 

на пів парі та в кінці заняття. 

2. Готувати якісні і цікаві презентації. 

3. створення в гуртожитках центрів доступу до інтернету, обладнаних ПК для 

надійного контакту із студентами. 

4. Очну форму проведення. 

5. Перейти до аудиторних занять. 

6. Чому я це маю робити на своїй техніці? 

7. Додатковий контроль знань, на який нема годин. 

8. Підвищувати вмотивованість студентів до опрацювання нового матеріалу. 

9. Висилати матеріали заздалегідь, активно спілкуватися зі студентами під час 

лекції, не перевантажувати презентацію текстом і формулами - краще схеми 

і ілюстрації. 

10.Відмінити обов'язкове читання лекцій у вигляді відеоконференція 

тривалістю 2х45 хв., як за аудиторної роботи, якщо весь матеріал лекцій 

доступний у письмовому вигляді, і його можна опрацьовувати самостійно. 

Дати можливість замінити читання лекції іншими формами роботи, у т. ч. 

розробкою і перевіркою завдань, які стимулюють регулярну самостійну 

роботу студентів над матеріалом лекцій, індивідуальними і груповими 

консультаціями у потрібній кількості. Ефективність такої організації 

навчання перевірена на практиці і високо оцінена студентами. 

11.Не розумію питання. Кому порекомендував? Викладачам, адміністрації чи 

студентам? Зручності для кого, знову ж таки? 

12.Очне навчання!!! 

13.Потрібен чіткий виклад матеріалу й бажаний хороший контакт зі 

студентами. А часу для належної підготовки в будь-якому разі знадобиться 

більше, ніж в очному режимі. 

14.Надати посилання на безкоштовні ресурси що допоможуть зробити лекцію 

інтерактивною. Посилання на можливість підготовки опитування саме під 

час лекції, особливо зважаючи на можливі запитання від студентів та оцінки 

їх сприйняття. 

15.Використовувати графічні планшети. Організувати обмін досвідом з цього 

питання. 

16.Створити аудиторію для запису лекцій в нормальній якості з використанням 

гарного обладнання (відео та аудіоапаратури), купити платний 

корпоративний доступ для zoom. 

17.Університетським програмістам варто було б створити зручний інтерфейс 

для пакету Manim, аби можна було робити якісні презентації з формулами та 

іншими фізико-математичними об’єктами. 



18.Було б добре, якби Університет виділив кошти для оплати Googleclassroom 

та zoom 

19.Не знаю... може якийсь "кодекс студента", щоб вони знали, якої поведінки 

на парі (активної, зі включеними камерами, у непіжамному одязі) ми від них 

очікуємо...Донести до батьків студентів, що їхнім дітям ДУЖЕ потрібен 

хороший інтернет пакет. Не готова давати поради. 

20.В ідеалі - мати хорошу веб-камеру і швидкісний інтернет вдома 

21.Необхідно підвищувати рівень технічного забезпечення та якість інтернету. 

Необхідно оплатити доступ до сучасних світових освітніх платформ та 

джерел інформації. 

22.Використання електронних дошок (графічних планшетів) 

23.Було б зручно якби час проведення в Zoom не було обмеженим по часу.  

24.Технічне обладнання вищого рівня. 

25.Змінити традиційні навчальні програми базових курсів: позбутись 

непрактичних теоретичних рудиментів з минулого, зробити їх більш 

сучасними та орієнтованими на спеціалізацію. 

26.Стандартизація платформ у межах хоча б кафедри. Додаткове обладнання. 

27.Перехід до аудиторного навчання. 

28.Наявність планшетів чи графічних планшетів. 

29.Перейти на очну форму навчання, удосконалити технічне забезпечення . 

30.Для якості - важка повсякденна праця студентів і викладачів, зручність уже 

досягнута - студенти слухають лекції з домашнього дивана, менші витрати 

на транспорт, одяг, косметику, харчувіання і т.п. 

31.Лекції робити з залученням інтерактивного опитування. 

32.Строге дотримання розкладу. 

33.Проведення онлайн лекцій на мій погляд не потребує покращення . 

34.Кращий інтернет у студентів. 

35.Обладнати спеціалізовані аудиторії. 

36.Мати надрукований конспект лекцій (суттєво розширений, ніж обєм слайдів) 

- 200 - 500 сторінок А4 для 15-18 лекцій. В кінці кожної лекціїї 30-50 

запитань до неї (практично до кожного важливого інформаційного речення). 

1 заняття - 1 лекція на слайдах (тут в першу чергу підкреслюються важливі 

моменти). 2 заняття -5-15 хв відповіді на питання по 1 лекції і далі 2 лекція 

на слайдах. 3 заняття - 5-15 хв відповіді на запитання по 2 лекції, 10 -20 хв 

письмовий тест по 1 лекції (5-15 питань - в залежності від готовності 

викладача витрачати зусилля на перевірку). І далі заняття в циклі. 

Перевірено 10 досвідом - працює дуже ефективно, але виснажливо для 

викладача при великій кількості різних курсів. Зараз працюю над 

автоматизацією тестів (із задачами і виведеннями), бачу світло в кінці 

туннелю, але багато роботи (поки на основі Moodle - його модифікації). 

37.Самовдосконалюватись. 

38.Інтерактивну дошку. 

39.Для підвищення якості - більш ретельно та ґрунтовно готуватися до занять. 

Для підвищення зручності - забезпечення викладачів графічними 

планшетами. 

40.Перейти на очну форму. 



41.Вища якість університетського Інтернету. (для онлайн). А взагалі - змішана 

форма навчання, тобто хоча б частково - заняття в аудиторіях. 

42.Працювати над лекційним матеріалом та способом його подачі . 

43.Значні рекомендації відсутні. 

44.Проводити їх в аудиторії. 

45.для проведення лекційних занять краще відходити від стандартного 

лекційного формату - коли викладач відтворює/транслює навчальний 

матеріал. Кращий формат: викладач надає матеріали лекції: 

друковані/електронні, записані ролика в Youtube тощо для опрацювання 

студентами, а під час лекції викладач коротко нагадує основний матеріал, а 

більшість часу відводиться на відповіді на питання студентів та обговорення 

складних/незрозумілих частин матеріалу. Але така методика буде 

працювати для вмотивованих студентів. 

46.Забезпечити обладнанням -- графічний планшет для викладачів. Забезпечити 

корпоративний зум для викладачів. Дати можливість проведення лекції на 

факультеті з факультетським відео, аудіо обладнанням з можливістю 

якісного запису занять. Закупити на факультети необхідне обладнання. 

47.Намагатися постійно підтримувати обернений зв'язок із студентами під час 

лекції. 2. Заздалегідь надавати студентам матеріали лекцій. 3. Бути технічно 

готовими давати пояснення або відповідати на запитання з використанням 

онлайн-дошки або інших подібних засобів. 

48.Вмотивувати студентів, робити онлайн перевірки адміністрацією 

факультету, вести розмови зі студентами і ввести покарання. 

49.Повернутись в аудиторії. 

50.Покращення роботи Інтернет-підключення, поступове напрацювання 

презентацій у оптимальному для показу форматі. 

51.більш консультативний характер лекцій. 

52.Обладнання вищого технічного рівня. 

53.Презентації лекцій з додатковими завданнями для студентів. 

54.формалізувати вимоги до присутності студентів під час лекцій . 

55.Опціонально. Надати разову фінансову допомогу викладачам для купівлі 

матеріально-технічного забезпечення для підвищення якості дистанційного 

навчання (бюджетні відеокамери для демонстрації лекції, магнітно-

маркерна дошка, тощо). 

56.Дуже бажана наявність графічних планшетів як у студентів так і у викладача. 

57.Ліцензію на розширені можливості платформ. 

58.Видати кожному викладачеві по графічному планшету та зовнішньому 

жорсткому диску. 

Що б Ви порекомендували для підвищення якості та зручності проведення 

семінарських та практичних занять? 

1. Підготовка індивідуальних завдань студентами. Стимулювання додаткового 

проходження студентами он лайн курсів, що відповідають темі навчальної 

дисципліни (врахування наявності сертифікатів про проходження онлайн 

курсів на іспиті). 



2. Якщо було б можливо , щоб студенти теж мали та використовували пристрої 

типу графічного планшету. 

3. Застосовувати можливості онлайн дошки та графічного планшета. 

4. Чому я це маю робити на своїй техніці? 

5. Додатковий контроль знань, на який нема годин. 

6. Підвищувати вмотивованість студентів до якісного виконання домашніх та 

самостійних завдань. 

7. Старатися задіяти якомога більше студентів у дискусії чи розв'язанні задач, 

бажано мати візуальний контакт зі студентами. 

1. Узагальнити кращий досвід по факультету. 2. Забезпечити викладачів 

камерами, дошками, графічними планшетами за рахунок університету . 

8. Потрібна повноцінна участь студентів незалежно від формату, семінар не 

має бути продовженням лекції. 

9. Посилання на пакети які спростять викладення матеріалу що містить значну 

кількість формул!!! 

10.Використовувати графічні планшети. Організувати обмін досвідом з цього 

питання. 

11.дозволити відвідувати факультет невеликим групам студентів за згодою всіх 

сторін (і викладача, і студентів). 

12.Було б добре, якби Університет виділив кошти для оплати Googleclassroom 

та zoom. 

13.Не готова давати поради. Все ще шукаю найоптимальніше рішення для своїх 

дисциплін. 

14.В ідеалі - мати хорошу веб-камеру і швидкісний інтернет вдома 

15.Необхідно підвищувати рівень технічного забезпечення та якість інтернету. 

Необхідно оплатити доступ до сучасних світових освітніх платформ та 

джерел інформації. 

16.Використання електронних дошок (графічних планшетів). 

17.Технічне обладнання вищого рівня. 

18.Змінити програми курсів з метою наситити практичні заняття актуальними 

завданнями та проблемами. 

19.Додаткове обладнання. 

20.Перехід до аудиторного навчання. 

21.Перейти на очну форму навчання. 

22.Використовувати електронні дошки, регулярно опитувати студентів під час 

семінару 

23.Наявність технічних засобів- таких як графічні планшети в усіх студентів і 

використання онлайн дошок. На таких дошках видно усю поточну 

активність студента але не усі студенти мають технічну можливість на них 

працювати. 

24.Поділ групи на менші підгрупи. 

25.Потрібні графічні планшети, щоб можна було швидко і зручно писати 

формули. 

26.Мати ефективну платформу КНУ. 

27.Дивіться для лекцій, модифікація інструментів типу Moodle для гнучкості 

тестів із задачами. 

28.Самовдосконалюватись. 



29.Інтерактивну дошку. 

30.Використання онлайн дошки. 

31.Для підвищення якості - більш ретельно та ґрунтовно готуватися до занять. 

Для підвищення зручності - забезпечення викладачів графічними 

планшетами. 

32.Перейти на очну форму. 

33.Вища якість університетського Інтернету. 

34.Збільшити кількість викладачів (відповідно ставок) на індивідуальну роботу 

зі студентами. 

35.Забезпечення можливості більш активної комунікативної активності з боку 

студентів під час семінарських та практичних завдань. 

36.Проводити їх в аудиторії. 

37.Повернення до авдиторій. 

38.Забезпечити обладнанням -- графічний планшет для викладачів. Забезпечити 

корпоративний зум для викладачів. Дати можливість проведення 

семінарських занять на факультеті з факультетським відео, аудіо 

обладнанням з можливістю якісного запису занять. Закупити на факультети 

необхідне обладнання. 

39.Чітко встановлювати дедлайни для задач та завдань протягом семестру та 

вимагати від студентів їхнього неухильно дотримання. 2. Перед семінаром 

надавати студентам список відповідних контрольних питань та просити їх 

підготувати запитання, які неможливо задати усно, у письмовій формі. 3. 

Системно контролювати та оцінювати виконання домашніх завдань.  

40.Вмотивувати студентів, робити онлайн перевірки адміністрацією 

факультету, вести розмови зі студентами і ввести покарання. 

41.Повернутись в аудиторії. 

42.Напрацювати більші об'єми ілюстративних матеріалів. 

43.Обладнання вищого технічного рівня. 

44.Варіанти прикладів розв’язку типових завдань. 

45.Забезпечення додатковими технічними засобами (камера, планшет і т.д.) . 

46.Опціонально. Надати разову фінансову допомогу викладачам для купівлі 

матеріально-технічного забезпечення для підвищення якості дистанційного 

навчання (бюджетні відеокамери для демонстрації дошки на практичних 

заняттях, магнітно-маркерна дошка, тощо). 

47.Дуже бажана наявність графічних планшетів як у студентів так і у викладача. 

48.Ліцензію на розширені можливості платформ. 

49.Видати кожному викладачеві по графічному планшету та зовнішньому 

жорсткому диску. 

Що б Ви порекомендували для підвищення якості та зручності проведення 

лабораторних занять? 

1. Підготовка студентами індивідуальних проектів в рамках тематики 

лабораторних робіт. Студенти самі пропонують цікаві теми, узгоджують з 

викладачем, виконують та захищають. 

2. Нічого, лабораторні роботи повинні проводитися в лабораторіях. 



3. Робити якісний відеоролик, як виконується кожна робота, по теор. 

відомостям та методиці виконання роботи презентацію та при розрахунках 

зі студентами використовувати онлайн дошку. 

4. Очну форму проведення, залучення студентів до безпосередньої роботи із 

приладами. 

5. Підвищення мотивації студентів до вивчення основних законів світу. 

6. Розробляти лабораторні заняття таким чином, щоб студенти могли зробити 

експеримент вдома. Або робити лабораторні оф лайн. 

7. Очне навчання!!! 

8. Активне спілкування зі студентами в усному форматі при здаванні роботи. 

9. В деяких випадках запропонувати провести зворотні розрахунки - які будуть 

виміри на заданій апаратурі якщо в результаті Ви отримуєте такі то данні.  

10.Використовувати частково записані наперед роботи. 

11.Допустити студентів до виконання робіт малими групами, а також поставити 

вайфай-роутер в практикумах. 

12.Було б добре, якби Університет виділив кошти для оплати Googleclassroom 

та zoom а також включити онлайн тренінги типу coursera разом з 

сертифікатами в якості складової частини лабораторних робіт. 

13.Більшої залученості лекторів до організації вчасного і можливо 

централізованого (в межах однієї дисципліни) запису даних по 

лабораторних. У загальних курсах фізики буває 5 різних викладачів 

одночасно, і не факт що таких, які знайомі. Цього семестру, я знаю, у нас 

були дуже різні вимоги. Одні і ті ж відео записувалися по декілька разів. 

Координації не було. І одночасно у стресі було важко координуватися з 

власної ініціативи (я, наприклад, вирішила, що все зроблю сама, бо мені так 

швидше. але це не найкраще рішення). Можливо, в межах факультету мати 

і спільну мінімальну вимогу до даних, які ми записуємо для студентів. Напр. 

мати не менше Х варіантів даних на групу з У студентів. Зробити 

інтерактивні (відео, фото) результати лаб, максимально по всіх лабах, де це 

_можна_ зробити. 

14.Придбати хороші веб-камери і забезпечити швидкісний інтернет в 

лабораторних практикумах. 

15.Необхідно підвищувати рівень технічного забезпечення та якість інтернета. 

Необхідно оплатити доступ до сучасних світових освітніх платформ та 

джерел інформації. 

16.У мене не було лабораторних занять. 

17.Технічне обладнання вищого рівня. 

18.Оновити обладнання, зокрема з можливим переходом до демонстраційного 

формату (не індивідуального виконання) у разі недостатнього забезпечення 

сучасною технікою. 

19.Застосування мезанізмів "завдань" в Гугл Класі (критерії оцінювання, 

категорії, форми...). 

20.Робити дешеві прилади (20-30 доларів набір) і роздавати студентам по домам 

- робити лаб роботи у себе на місці. 

21.Самовдосконалюватись. 



22.Для підвищення якості - більш ретельно та грунтовно готуватися до занять. 

Для підвищення зручності - забезпечення викладачів графічними 

планшетами. 

23.Оскільки карантин не жорсткий - дозволити проведення занять в 

лабораторіях. Або хоча б змішана форма навчання. 

24.Збільшити кількість викладачів (відповідно ставок) на індивідуальну роботу 

зі студентами. 

25.Повернення за можловості до проведення лабораторних робіт в очній формі . 

26.Повернутися до лабораторій оскільки неможливо навчитися працювати із 

обладнанням та проводити вимірювання віртуально. 

27.Вмотивувати студентів, робити онлайн перевірки адміністрацією 

факультету, вести розмови зі студентами і ввести покарання. 

28.Повернутись в лабораторії. 

29.Покращення якості відео інструкцій та завдань для студентів. 

30.Обладнання вищого технічного рівня. 

31.Мати якісне детальне відео з поясненнями суті процесів. 

32.Забезпечення додатковими технічними засобами , додатковий час. 

33.Проводити заняття в лабораторії. 

34.(Видати кожному викладачеві по графічному планшету та зовнішньому 

жорсткому диску. 

35.Забезпечити належну матеріальну базу. 

Що б Ви порекомендували для підвищення якості та зручності проведення 

контролю знань? 

1. Формулювати завдання таким чином, щоб неможливо було знайти прямі 

відповіді в інтернеті. 

2. Більш ретельний контроль доброчесності студентів. 

3. Усне опитування кожного студента. 

4. Створення в гуртожитках центрів доступу до інтернету, обладнаних ПК для 

надійного контакту із студентами. 

5. Очну форму проведення. 

6. Перейти до аудиторної форми. 

7. Чому я це маю робити на своїй техніці? 

8. Розробити форму контроля знань онлайн. 

9. Усі студенти повинні мати рівні умови під час контролю знань. 

10.Готувати побільше однотипних варіантів контрольних чи самостійних робіт. 

Проводити багато проміжних контролів (коротких, на 5-10 хвилин, але 

часто), щоб сумарна оцінка складалася з багатьох компонентів. 

11.Обмінюватися досвідом з колегами. Дати рекомендації, як вирішити 

проблему автоматичної перевірки тестів з оцінкою для 100 студентів . 

12.Важко відповісти. Не зрозуміло, як можна запобігти використанню 

оплачених спеціалістів, які, скажімо, розповідатимуть студентам відповіді 

онлайн. Слід розуміти, що проведення онлайн іспитів - то є фікція. Це 

перевірка виразу Знання*Гроші/Доброчесність. 

13.Очне навчання!!! 



14.Письмову роботу студенів при ввімкненій камері, ширше застосування 

усних форм контролю. 

15.Посилання до ресурсів що дозволять в реальному часі підготувати 

опитування і щоб із запропонованих запитань в хаотичному порядку була 

надіслана послідовність різним студентам. 

16.Індивідуальний підхід.  

17.Надання переваги усній відповіді, щоб розум кожного студенту видний був. 

18.Проводити сесію на факультеті з дотриманням усіх карантинних заходів. 

19.Для точних наук традиційне тестування не завжди підходить. Шукати і 

втілювати нові методи. 

20.Збільшити кількість аудиторних годин що припадає на одного студента, 

відповідно, збільшивши кількість викладацьких ставок. 

21.Мені все ок. 

22.Було б непогано, щоб студенти були дисциплінованими. 

23.Необхідно підвищувати рівень технічного забезпечення та якість інтернету. 

Необхідно оплатити доступ до сучасних світових освітніх платформ та 

джерел інформації. 

24.Онлайн-тести. 

25.Було б бажано якби час проведення в Zoom не був обмеженим по часу.  

26.Технічне обладнання вищого рівня. 

27.Збільшити кількість завдань під час контролю, однак дозволити офіційно 

користуватись власними записами студента. 

28.Стандартизація платформ. 

29.Перехід до аудиторного навчання. 

30.Не відрізняється від очної форми. 

31.Забезпечити студентів інформаційними методами навчання. 

32.Високоякісне програмне забезпечення із реалізацією можливостей 

обмеження часу відповіді, перемішування питань, надійної ідентифікації 

студента, неможливістю паралельного використання інших засобів 

студентом.... 

33.Повернутися, як в старі часи, до усних іспитів, але сьогодні - онлайн, як це 

зробили шведи. Дистанційні письмові іспити - нісенітниця, списування і 

плагіат - у нас національна хвороба. 

34.На виконання завдання надавати ліміт часу, подальше спілкування зі 

студентом по результатах роботи. 

35.Строге дотримання розкладу. 

36.Важко сказати. 

37.Збільшити строки прийняття заліків та екзаменів, за один-два дні немає 

можливості якісно оцінити знання студентів. 

38.Не маю порад. 

39.Кращий інтернет з боку студентів, щоб весь час був відео зв'язок . 

40.Розробити онлайн тест. 

41.Вирішити проблеми: 1) однаковості оцінювання знань в різних групах з 

різними викладачами; 2) автоматизації складних тестів (із задачами і 

доведенням). 

42.Самовдосконалюватись. 

43.Інтерактивну дошку. 



44.Обговорення робіт з кожним студентом. 

45.Якість контролю, як і якість викладання, визначається педагогічною 

майстерністю та науковою кваліфікацією викладача. Підвищувати їх.) Це 

стосується і зручності. 

46.Не маю рекомендацій. 

47.Перейти на очну форму. 

48.Працювати над можливими способами проведення іспитів. 

49.Забезпечення можливості підвищення кількості індивідуалізованих завдань 

для більш якісного опитування студентів. 

50.Проводити їх в аудиторії. 

51.Для підвищення якості опитування - створення повністю/частково 

індивідуальних завдань для кожного студента, але це велике навантаження 

для викладача. В контролі знань під час дистанційній освіти основна 

проблема списування і дотримання академічної доброчесності студентами. 

Я стикався із такими проблемами: списування один в одного розв'язків задач 

(коли пів групи присилають ідентичні відповіді), під час on-line тестування 

за допомогою Google forms студенти пишуть відповіді із Вікіпедії або інших 

джерел, під час усного іспиту із включеною камерою студенти отримують 

підказки через телеграм чи вайбер. 

52.Важко щось порекомендувати. 

1. Давати можливість студентам обирати завдання різної ступені важкості, 

кожне з яких має свою максимальну оцінку. 2. Суворо контролювати 

дотримання студентами академічної доброчесності. 

53.Використовувати більше Google Forms з оцінюванням відповідей, хоча це 

вимагає багато часу для підготовки тестів. 

54.Повернутися до п'ятибальної системи оцінювання. 

55.Ввести покарання за академічну не доброчесність студентів. Налагодити 

одну платформу зручну для проведення занять та іспитів.  

56.Очна здача. 

57.Строгіший контроль за студентами під час контролю знань. 

58.Усне пояснення написаного студентами. 

59.Обладнання вищого технічного рівня. 

60.Забезпечити якісну комунікацію, відпрацювати механізм проведення 

контролю знань. 

61.Розбиття на студентів на невеликі групи. 

62.Встановити на офіційному рівні необхідність залучати відео зв’язок з боку 

студентів, як допоміжна форма контролю академічної доброчесності. Без 

нормативної бази ми не можемо їх змусити вмикати відео, що значно 

ускладнює справедливе оцінювання. 

63.Працювати з невеликими групами студентів. 

64.Видати кожному викладачеві по графічному планшету та зовнішньому 

жорсткому диску. 


