
Результати онлайн-опитування студентів Чернівецького медичного 

фахового коледжу під час карантину щодо якості дистанційного навчання 

 

З метою вдосконалення організації та  вивчення  питання щодо 

запровадження кращих механізмів дистанційного навчання під час карантину 

було проведено анонімне онлайн-опитування студентів. 

Всього опитано 385 студентів (далі респондентів) спеціалізації «Лікувальна 

справа», «Сестринська справа».  

За результатами анкетування –  95% опитаних зазначили, що продовжили 

навчання та з  розумінням поставились до необхідності дистанційно працювати, 

5%  – частково,  через технічні складнощі (низька швидкість інтернету, 

відсутність необхідних ґаджетів). 

Даний різновид навчання реалізований викладачами через соціальні мережі 

та месенджери, також більшість завдань розміщені на вебсайті коледжу та деякі 

завдання надсилаються на email. 

На питання «Чи вважаєте Ви, що дистанційне навчання – це сучасно, цікаво 

та дає можливість вчитись самостійно?» – 93% опитаних вважає дистанційне 

навчання  сучасним, цікавим що забезпечує можливість вчитись самостійно. 

На питання «Що саме Вам подобається в дистанційному навчанні?» 

отримані наступеі результати: 

• 78% – домашні комфортні  умови навчання  

• 72% – самостійно обирають зручний  час навчання  

• 60% – самостійно обирають темп навчання  

• 58% – самостійно обирають кількість часу, небхідного на виконання 

завдання  

• 40% - можливість надолужити прогалини у знаннях;  

 

Найбільш складним у процесі реалізації дистанційного навчання є: 

22% – налагодження ефективної взаємодії з учасниками освітнього 

процесу; 

16% – технічне забезпечення; 

12% – організаційні питання. 

50% –дистанційне навчання з усіх предметів 

 Найчастіше під час дистанційного навчання респонденти використовують 

такі  інформаційні ресурси: 

• ПЛАТФОРМУ ZOOM – 93% 

• MOODLE – 72% 

• VIBER – 61% 

• E-MAIL – 13% 



Аналіз показав, що найчастіше опитані студенти стикаються з 

проблемами: 

• відсутність безперебійного доступу до мережі Інтернет; 

• не має потрібної техніки; 

• відсутність необхідних навичок роботи з технікою; 

• недостатність самоорганізації. 

 

88% згідні, що дистанційне навчання під час карантину є повноцінною 

заміною очного навчання, та 12% частково згідні з даним твердженням. 

 

95% опитаних студентів задоволені  своїм навчанням під час карантину, та 

5% частково. 

Виконання домашніх завдань у 35% опитаних займає – 2-3 години, у 30% – 

3-4 години, більше 4 годин – 20%, у 15% – 2 години. 

 

 На питання «Чи створено, на Ваш погляд, ефективні умови для організації 

дистанційного навчання в коледжі?» – 85% респондентів зазначили, що такі 

умови створено, та 15% –  важко відповісти на дане питання. 

 

Намагаються дотримуватись та здебільшого дотримуються  принципів 

академічної доброчесності під час виконання завдань 93% опитаних. 

 

Серед пропозицій, побажань, зауважень щодо організації навчання 

студентів за допомогою дистанційних технологій у Чернівецькому медичному 

фаховому коледжі найчастіше звучала потреба вдосконалення методики 

організації освітнього процесу із застосуванням технологій дистанційного 

навчання. Студенти бажають урізноманітнення інноваційних технологій 

навчання за рахунок відеоматеріалів, цікавих і сучасних платформ для навчання, 

медіа джерел.   Здійснювати постійний контроль за дотриманням розкладу занять; 

доводити до відома студентів критерії оцінювання навчальних досягнень; 

завчасно попереджати про дату та час проведення контрольних робіт, тестувань, 

конференцій. 

Більшість опитаних зазначає: дистанційне навчання є поштовхом до 

розвитку і здатності до самоосвіти та  самоорганізації, що особливо є вкрай 

важливим  саме для майбутнього медичного працівника. 

 

 

 
 


