
12 відповідей

Відповіді не приймаються

Повідомлення для учасників опитування

1. Зазначте місце свого проживання:

12 відповідей

У цю форму більше не можна вносити відповіді

Усі відповіді Запитання Окремий респондент

Копіювати

Україна;
зарубіжна країна

8,3%

91,7%

Анкета для науково-педагогічних працівників щодо організації освітнього процес

Запитання Відповіді 12 Налаштування

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=uk&continue=https://docs.google.com/forms/d/14Z_aOgnlikFE7QkCLsLx7P_eZgrJQWZsa8dtStLdmi0/edit%3Fusp%3Ddrive_web


2. Чи дозволяє ситуація, в якій Ви знаходитесь, здійснювати викладацьку

діяльність?

12 відповідей

3. Охарактеризуйте свій психологічний стан:

12 відповідей

4. Чи впливає Ваш психологічний стан на якість Вашої трудової діяльності?

12 відповідей

Копіювати

дозволяє;
переважно дозволяє;
переважно не дозволяє
не дозволяє.

8,3%

91,7%

Копіювати

задовільний;
переважно задовільний;
переважно незадовільний;
незадовільний;16,7%

16,7%

66,7%

Копіювати

не впливає;
впливає позитивно;
впливає негативно;

8,3%

33,3%

58,3%



5. З якими труднощами щодо здійснення трудової діяльності Ви стикнулись під час війни?

11 відповідей

Доводиться проводити багато часу за комп'ютером

Перевантаження: робота + волонтерська діяльність

Якість інтернету

Поки що немає

повітряні тривоги, відсутність пального

Переживання за близьких у військових операціях, яке утворює фон постійного "підвішеного стану"

Ніякими

відсутні

Відсутність живого спілкування

Проблеми з доступом до інтернет.

Хронічний стрес , хронічне недосипання



6. Які засоби зв’язку Ви маєте можливість використовувати для організації дистанційного

навчання під час війни?

12 відповідей

Комп'ютер, телефон

gool-meet, viber, телефон

Ноутбук, телефон

Google Meed, Viber

різного роду відеоконференції

Інтернет, телефон та комп"ютер

Зум

Месенджери, телефонний зв'язок, інтернет

Міт, зум

ПК

Інтернет

Ноутбук, телефон

7. Чи маєте Ви змогу дотримуватись розкладу в умовах війни?

12 відповідей

Копіювати

так;
ні;
частково

16,7%

83,3%



8. Який режим дистанційного навчання Ви використовуєте під час

проведення занять:

12 відповідей

9. Які технології дистанційного навчання Ви використовуєте?

12 відповідей

он-лайн конференції

Модульне навчання, ігрові технології, доповідь, творчий і мозковий штурм

Zoom, Moodle, Googleforms, Viber

технологія проблемного навчання, програмованого навчання, розвивального
навчання,індивідуалізації навчання, інформаційна технологія, кредитно-трансферна система
організації навчання.

сучасні іноваційні технології - презентації, відео, дошки для спільного розгляду тощо

Платформа Гугл Міт

Зум

Онлайн-заняття на різних платформах

Інтерактивні, мультимедійні

Відео конференція.

Google met, zoom

Moodle, Zoom, Viber

Копіювати

синхронний;
асинхронний;
поєдную синхронний і асинхронний
режими.

50%

50%



10. Чи маєте Ви труднощі у створенні електронного (них) курсу (ів)?

12 відповідей

11. Якщо відповідь на попереднє питання є ствердною, то з якими труднощами Ви стикнулись

під час створення електронного курсу?

1 відповідь

-

12. Чи цікавитесь Ви станом студентів та ситуацією, в якій вони

перебувають, їхніми можливостями здійснювати навчальну діяльність?

12 відповідей

Копіювати

так;
ні.

8,3%

91,7%

Копіювати

так;
ні;
частково;

16,7%

83,3%



13. З якими, на Вашу думку, характерними проблемами стикнулись студенти

в умовах війни?

12 відповідей

14. Чи змінилась мотивація студентів щодо навчання в умовах війни?

12 відповідей

15. Дайте оцінку якості засвоєння студентами знань в умовах війни за 5-

бальною шкалою, в якій 5 – найвищий бал:

12 відповідей

Копіювати

0 2 4 6 8 10

переживання стресового стану
через бойові дії в Україні;

переживання за долю близьких
людей;

порушення нормальних умов
життя (тривоги, вибухи, немо…

утруднений зв’язок;

відсутність умов для вчасного
виконання навчальних завдань;

10 (83,3%)10 (83,3%)10 (83,3%)

7 (58,3%)7 (58,3%)7 (58,3%)

8 (66,7%)8 (66,7%)8 (66,7%)

7 (58,3%)7 (58,3%)7 (58,3%)

3 (25%)3 (25%)3 (25%)

Копіювати

посилилась;
знизилась;
залишилась незмінною;

16,7%

41,7%

41,7%

Копіювати

1 2 3 4 5
0,0

2,5

5,0

7,5

10,0

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%)
2 (16,7%)

9 (75%)

1 (8,3%)



16. Ваші пропозиції щодо допомоги студентам у подоланні проблем у навчанні:

9 відповідей

Мотивувати студентів за рахунок підвищення інтересу до предмету

Надавати кризове консультування

Пропонувати альтернативні і посильні завдання

активізація власного ресурсу

отриання зворотнього зв"язку на початку заняття і за потреби фасилітація

Зрозуміти свою відповідальність за майбутнє країни

в разі необхідності акцент на індивідуальному форматі роботи зі студентом

Розробка електронних курсів, спілкування у неофіційному форматі,

Зменшення навантаження самостійної роботи

17. Дайте оцінку якості дистанційного навчання під час війни за 5-бальною

шкалою, в якій 5 – найвищий бал:

12 відповідей

Копіювати

1 2 3 4 5
0

2

4

6

8

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%)

3 (25%)

8 (66,7%)

1 (8,3%)



18. Які зміни Ви пропонуєте внести в організацію дистанційного навчання для його

покращення під час війни?

6 відповідей

Вільний графік, так як викладачі і здобувачі вищої освіти займаються волонтерською діяльністю

Робота викладачів на одній платформі, структурованість платформи дистанційного ЗВО

психологічний супровід студентів - ВПО та мігрантів

немає

Більш активне використання інформаційних те Інтернет ресурсів

Електронні академічні журнали!!!

19. Чи потребуєте Ви допомоги (уточніть, якої)?

6 відповідей

20. Зазначте факультет (інститут), на якому Ви працюєте:

12 відповідей

Копіювати

психологічної;
юридичної;
матеріальної;
ні

16,7%

16,7%

66,7%

Копіювати

Інститут мистецтв
Педагогічний факультет
Психолого-природничий факультет
Факультет документальних
комунікацій, менеджменту, технологі…
Факультет історії, політології та
міжнародних відносин
Факультет математики та інформатики
Філологічний факультет
Художньо-педагогічний факультет

100%



21. Зазначте свій науковий ступінь (за наявності):

11 відповідей

22. Зазначте своє вчене звання:

10 відповідей

23. Зазначте свою посаду:

12 відповідей

Копіювати

кандидат наук;
доктор наук.

18,2%

81,8%

Копіювати

доцент;
професор.

20%

80%

Копіювати

викладач;
старший викладач;
доцент;
професор.

8,3%

16,7%

75%


