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оцінювання якості освіти



ОСОБЛИВОСТІ  ДОСЛІДЖЕННЯ

Інструменти: додаткові анкета для учня та вчителя "Дистанційне навчання в
умовах пандемії COVID-19". 

Учасники:  7680 учнів та 422 вчителя.

Мета: вивчиння досвіду учасників, пов’язаного із організацією та здійсненням
дистанційного навчання під час пандемії коронавірусу та визначення впливу такого
формату навчання на рівень сформованості читацької та математичної
компетентностей випускників початкової школи. 



ЩО ГОВОРЯТЬ УЧНІ ПРО СВІЙ «РОБОЧИЙ ДЕНЬ»?



повідомленням та відеозв’язок у зумі;
різноманітним месенджерам (вайбер,
телеграм, вотсап);
можливостям гугл-класу.

за допомогою повідомлень електронною
поштою;
безпосередньо, без жодних технічних
засобів;
через соціальні мережі (фейсбук або інші).

У період дистанційного навчання учні
найчастіше комунікували з учителями завдяки:

Найрідше учні комунікували з учителями:

ЩО ГОВОРЯТЬ УЧНІ ПРО СПІЛКУВАННЯ З УЧИТЕЛЕМ/-
ЛЬКОЮ?



ЩО ГОВОРЯТЬ УЧНІ ПРО ЗАВДАННЯ ТА ФОРМАТ РОБОТИ?

виконували задані вчителем завдання з
підручника;
відвідували організовані школою
уроки онлайн;
виконували тести та контрольні
роботи, додаткові завдання,
тренувальні вправи та завдання в
інтернеті.

працювали з учителем індивідуально;
опрацьовували матеріали та
виконували завдання без указівки
вчителя (самостійно або з батьками чи
репетиторами).

Під час дистанційного навчання учні часто:

Досить рідко учні:



38,6% учнів нові теми з
навчальних предметів
найчастіше пояснювали батьки; 
33,1% учнів отримували більше
завдань, ніж зазвичай;
15,8% учнів мали труднощі у
виконанні завдань через
відсутність пояснень з боку
вчителя;

Під час дистанційного навчання: 23,0% визнали, що їм було важко
виконувати надіслані вчителями
завдання через труднощі в
роботі з комп’ютером або
планшетом;
21,9% учнів не мали вдома
інтернету або він був поганий;
13,3% не мали вдома компютера
або планшета.

77,6% учнів погодилися з тим, що в
школі навчатися краще, ніж удома.

ЩО ГОВОРЯТЬ УЧНІ ПРО УМОВИ НАВЧАННЯ?



ЩО ГОВОРЯТЬ УЧИТЕЛІ ПРО СВІЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ?



ЩО ГОВОРЯТЬ УЧИТЕЛІ ПРО МОЖЛИВОСТІ ДОДАТКІВ ТА
ОНЛАЙНОВИХ ПЛАТФОРМ, ЯКІ ВОНИ ВИКОРИСТОВУВАЛИ
ПІД ЧАС РОБОТИ?

вайберу, телеграму, вотсапу та інших месенджерів; 
зуму;
гугл-класу;
системи мудл, гугл-міт, майкрософт-міт та
дискорд;
сайтів закладів освіти.

розміщення інформації в онлайн-блозі вчителя;
спілкування за допомогою фейсбуку або інших
соціальних мереж;
обмін повідомленнями електронною поштою та
звичайними SMS-повідомленнями.

Учителі високо оцінили ефективність комунікації з
учнями за допомогою:

Нейменш ефективними для комунікації з учнями
виявилося:



проводили уроки онлайн;
надавали для виконання вправи з підручника; 
спілкувалися з учнями індивідуально;
надавали учням для виконання вправи,
розроблені самостійно;
проводили тестування або контрольні роботи
онлайн.

тренувальні вправи чи завдання, наявні в
інтернеті;
 відео «Всеукраїнської школи онлайн».

У період дистанційного навчання учителі часто:

Рідше вчителі надавали  для опрацювання:

ЩО ГОВОРЯТЬ УЧИТЕЛІ ПРО СПОСОБИ РОБОТИ З УЧНЯМИ?



якість методичної підтримки, яку
вони отримували з боку закладів
освіти;
рівень сформованості в себе
навичок користування
спеціальними програмами та
технічними засобами;
якість комп’ютерної техніки та
інтернет-зв’язку в місці, де вони
працювали;
рівень включеності учнів у
освітній процес.

Учителі високо оцінили:

якість комп’ютерної техніки та
інтернет-зв’язку в учнів удома;
рівень сформованості в учнів
навичок самостійного
опанування матеріалу;
рівень мотивації учнів до
навчання дистанційно.

Менш позитивно вчителі оцінили:

ЯК УЧИТЕЛІ ОЦІНЮЮТЬ ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЛИ НА
ЯКІСТЬ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ?



ЯК ТРИВАЛІСТЬ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ВПЛИНУЛА
НА ДОСЯГНЕННЯ УЧНІВ З ЧИТАННЯ ТА МАТЕМАТИКИ?

Розподіл балів учнів із математики
залежно від тривалості дистанційного
навчання.

Розподіл балів учнів із читання залежно
від тривалості дистанційного навчання.



ЯК ЯКІСТЬ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ВПЛИНУЛА НА
ДОСЯГНЕННЯ УЧНІВ З ЧИТАННЯ ТА МАТЕМАТИКИ?

Розподіл середніх балів учнів з читання та
математики залежно від частоти відвідування
ними уроків онлайн.

Розподіл середніх балів учнів з читання та
математики залежно від частоти провдення
вчителями уроків онлайн.



ЯК ЯКІСТЬ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ВПЛИНУЛА НА
ДОСЯГНЕННЯ УЧНІВ З ЧИТАННЯ ТА МАТЕМАТИКИ?



ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ

Розділ 4 Ст. 20-23



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


