
АНАЛІЗ 

батьківських анкет щодо ефективності дистанційного навчання 

(самооцінювання закладу освіти , відповідно до наказу по школі від 15.09.2020р  № 256) 

 

       На питання анкети, розробленої Радою школи, дали відповіді 287 батьків учнів, в 

основному,  5-8-х (близько 50 респондентів), 9,11-х  (по 37 респондентів), 10-х (26 чол) 

класів. Тобто маємо думку переважно батьків здобувачів освіти середньої ланки. 

     Практично 60% батьків задоволені (з них повністю 9%) процесом дистанційної форми 

навчання в школі. Разом з тим, третина респондентів (38%) не задоволені категорично. 

     62% батьків оцінюють роботу педагогічного колективу школи на дистанційному 

навчанні на «добре» та «задовільно». З них частина (21%)  вказує, що навчальний матеріал 

не відкрив нічого нового, ще частина (16%) потребує більше додаткового матеріалу з тем. 

Близько третини (30%) роботою вчителів не задоволені, навчальний матеріал залишився 

незрозумілим. Ще 8% батьків хочуть , щоб діти навчалися в школі, щоб було більше 

роз’яснень зі сторони вчителів, а не самостійне опрацювання, вказують, що колектив 

старається, але підводять технології. Також жаліються на великі об’єми домашніх завдань, 

недостатню кількість онлайн уроків. 

     Серед інструментарію, який використовується під час дистанційного навчання, батьки 

вказують переважно на Zoom, Google Meet, також широко використовуються відео уроки, 

тести, текстові навчальні матеріали.  

    79% батьків вважають, що їх діти в цілому адаптувались до нових навчальних умов. П’ята 

частина батьків (21%) вказує на погану адаптацію, відсутність взаєморозуміння з дитиною, 

а також, не серйозне ставлення окремих учнів до роботи на онлайн уроці. 

    Половина респондентів (50,2%) вважають, що мотивація до навчальної діяльності за 

дистанційної роботи зменшилася. Близько 10% батьків затруднюються відповісти, а 27%  

вважають, що не змінилась. І тільки 8% респондентів відповіли, що мотивація покращилася. 

    Серед труднощів, з якими зіткнулися діти в процесі дистанційного навчання, найчастіше 

батьки вказують проблеми з освоєнням нового матеріалу, надмірну кількість завдань, 

небажання виконувати завдання, а також повільний інтернет і недосконалість технічних 

засобів. 

    Респонденти вказують також і на позитивні сторони дистанційного навчання. Зокрема, 

поєднання  самоізоляції та навчального процесу, можливість вибору режиму занять, 

черговості завдань, повторний перегляд відео уроків, поєднання комфортних умов з 

використанням сучасних технологій. 

    Більшість батьків оптимальним способом навчальної взаємодії з учителем називає 

платформу human, месенджери Viber та Telegram, відео конференції. Разом з тим, батьки 

вказують на недоліки в організації та проведенні онлайн-уроків, обмеженість зворотного 

зв’язку з вчителями, відмову у наданні консультацій 

  В коментарях батьки вказують, що дистанційне навчання організоване добре / задовільно, 

але, в будь-якому випадку, в школі було б краще. Частину батьків влаштовує дистанційна 

форма, бо головне, це життя та здоров’я дітей . Серед   проблем вказують велику кількість 

самостійних завдань і малий час (або відсутність взагалі) пояснень з боку вчителів, 

недостатню кількість (або надмірну) онлайн уроків. Третина респондентів категорично 

незадоволена дстанційним навчанням та/або його організацією в школі. 

     

     

     

      
 


