
Результати моніторингового дослідження з питань організації 

дистанційного навчання в Сумській області 
(10-17 червня 2020 року) 

 

У зв'язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, заклади 

освіти області здійснювали освітній процес з використанням технологій 

дистанційного навчання. 

Дистанційне навчання – це взаємодія учителя і учнів між собою на 

відстані, що має всі властиві освітньому процесу компоненти (цілі, зміст, 

методи, організаційні форми, засоби навчання) і реалізовується 

специфічними засобами інтернет-технологій або іншими засобами, що 

передбачають інтерактивність. 

На виконання наказу КЗ Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти від 02.05.2020 № 68-ОД «Про проведення  

моніторингового дослідження» з метою визначення потреб педагогів області 

щодо забезпечення освітнього процесу засобами дистанційного навчання 

було проведене опитування директорів (заступників директорів) 383 закладів 

загальної середньої освіти. 

Опитування показало, що у більшості педагогів області (76%) досвіду 

використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі не 

було. Незначна кількість опитаних раніше застосовували ці технології під час 

попередніх карантинів (12%) та для роботи з учнями, які не відвідували 

школу з поважних причин (10%). Лише 2% повідомили, що постійно 

використовують технології дистанційного навчання. Зрозуміло, що 

стикнувшись з подібним викликом, майже у всіх респондентів (95%) час, 

який педагоги витрачали на підготовку до навчальних занять, збільшився. 

Під час карантину 75% педагогів проводили навчання із застосуванням 

інформаційно-комунікативних технологій (передача відео-, аудіо-, графічної, 

текстової інформації); надавали консультації щодо опрацювання підручників 

через засоби мобільного зв’язку; інформували учнів про необхідність 

перегляду телеуроків (70%). Зустрічалися з учнями в режимі реального часу 

лише 21% респондентів. 

Педагоги переважно використовували такі форми онлайн-комунікацій 

як чати в соціальних мережах, месенджерах (79%) та електронну 

пошту (66%). У середовищі Classroom спілкувались 40% опитаних, у режимі 

відеоконференції – 28%; власний блог використовували 13 % (діаграма 1).    

 

 

 

 



Діаграма 1 

Форми онлайн-комунікації, які використовували педагоги 

 
 

Популярними сервісами для онлайн-спілкування були: Facebook (55%), 

Zoom (42%), Viber (37%), Skype (34%). Інші сервіси дистанційних технологій 

використовувала незначна кількість опитаних (діаграма 2). 

 

Діаграма 2 

Сервіси онлайн-спілкування, які використовували педагоги 

3%

3%

6%

8%

34%

37%

42%

55%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Dickord

Moodle

Google Meet

Teams

Skype

Viber

Zoom

Facebook

 
  

Додатково педагоги назвали такі інструменти дистанційного навчання 

як платформи Coogle Classroom, AREMA, Class dojo, PadLet, освітня система 

HUMAN. 



Переважна більшість опитаних вважає, що найбільш доцільно 

розміщувати навчальну інформацію для учнів на сайтах закладів загальної 

середньої освіти (65%) та в месенджерах (64%). Решта відповідей були 

такими: надсилати електронною поштою (33%), розміщувати на Coogle-

диску (26%), на власному вебсайті (19%). Декілька респондентів зазначили, 

що має бути єдина освітня платформа для дистанційного навчання. 

Для контролю та оцінювання учнів педагоги використовували такі 

сервіси як «На урок» (70% відповідей), Coogle-форму  (41%),  Learning (29%),  

Classtime (10%), TestPad (9%), «Всеосвіта» (8%) (діаграма 3). Педагоги також 

називали такі сервіси як Kahoоt, Smart Kids, Office 365, E-schools info. 

 

Діаграма 3 

Сервіси для оцінювання учнів 

 
 

На запитання «Чи задовольняє Вас забезпечення дистанційного 

навчання?» були отримані такі відповіді: 

 

 Так Ні Важко 

відповісти 

Технічне 13% 66% 13% 

Програмне 26% 37% 24% 

Організаційне 39% 24% 27% 

Методичне 43% 22% 26% 
Примітка. Деякі респонденти залишали запитання без відповіді. 

 

Під час дистанційного навчання в умовах карантину педагоги 

зіткнулись з низкою проблем. Перш за все, вони вказують на нестачу 

«живого» спілкування з учнями (84% відповідей), а також відсутність чи 

застарілість комп’ютерного обладнання в учителів та учнів (71%), низьку 

якість інтернет-підключення (62%). Педагогів турбує значне збільшення часу 



на підготовку до уроків (58%), відсутність в учнів уміння вчитися самостійно 

(50%), недостатній рівень ІТК-компетенцій у вчителів (27%), відсутність 

єдиної інтернет-платформи для спрощення комунікації (19%). Деякі 

респонденти відмітили, що проблемою є відсутність необхідного 

програмного забезпечення на персональних комп’ютерах, гаджетах учнів 

(діаграма 4). 

Діаграма 4 

Труднощі та проблеми дистанційного навчання 
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На запитання «Якими інструментами дистанційного навчання Ви 

бажаєте оволодіти?» були отримані такі відповіді: 

–  роботою інтерактивних сервісів миттєвого опитування (48%); 

–  створення відеоуроку, відеоролику (43%);  

– використання он-лайн дошок (41%); 

– створення тестів з автоматичною перевіркою (37%); 

– практикою формувального оцінювання (26%);  

– організація цифрової творчості учнів (26%). 

 

  Більшість опитаних педагогів (61%) бажають навчатися основам 

дистанційного навчання очно на курсах підвищення кваліфікації, третина – 

відвідувати практикуми, курси, тренінги, що проводяться громадськими 

організаціями. 25% педагогів хотіли б навчатися дистанційно, спілкуючись з 

викладачами онлайн; 21% вважають, що можуть опанувати матеріал 

самостійно, вивчаючи досвід колег та використовуючи інтернет-джерела. 
  

 

Навчально-методичний відділ моніторингу освіти та ЗНО  

КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 


