
АНКЕТУВАННЯ УЧНІВ



ВСЬОГО УЧАСТЬ В АНКЕТУВАННІ 
ПРИЙНЯЛО 123 УЧНІВ В ПЕРІОД З 7 ПО 20 

ГРУДНЯ 2020 РОКУ



ВАМ ПОДОБАЄТЬСЯ ПЕРЕБУВАТИ У 
ШКОЛІ?



ВАМ КОМФОРТНО У ШКОЛІ?



ВАС ЗАДОВОЛЬНЯЄ РОЗКЛАД
ЗАНЯТЬ?



ЯКЩО РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ НЕ 
ЗАДОВОЛЬНЯЄ, ТО ЧОМУ? (ПРЯМА 

МОВА)
• Багато уроків на день

• Як на мене, забагато математики

• Багато уроков в росклади

• Це пов'язано з моими занятиями з танцов

• Тому що, є уроки які не комфортно проводити у вказаний
час по розкладу

• Не комфортно створений розклад (уроки то є то немає)

• Английский иногда первым уроком, физкультура перед 
литературой

• Задовольняє все, окрім того що в деякі дні після фізкультури
йдуть важливі предмети (Такі як українська мова чи
література). Важко сконцентруватися на самому предметі.

• Хочеться більше "подорожувати" по інших аудиторіях



ПРОДОВЖЕННЯ

• Не встигаю

• Наприклад, після фізичної культури ставити інші
предмети не раціонально

• Тому-що складно сосередитися на одному коли коли
присилають багато дз

• Сильна загруженість

• Мало фізкультури

• Потому что 2-3 онлайн урока в день это не серьезно

• Деякі предмети ми вивчаємо, які в принципі не 
знадобляться. Так не можна сконцентруватись на 
головних предметах.

• Відсутність географії, яку потрібно здавати на ЗНО

• Іноді нема настрою на урок іза цього буває важко на 
уроках, для проведення хороших уроків вчителям
потрібно питати наприклад зміст тексту а не дуже
довгойого самому розповідати.



ЯК ВИ ОЦІНИТЕ ЗА 4-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 
(1 – ДУЖЕ ПОГАНО … 4 – ВІДМІННО)

1 2 3 4

Облаштування території навколо

школи

6 29 58 33

Чистота навчальних кабінетів 2 23 63 39

Чистота туалетних кімнат 20 38 54 20

Чистота їдальні 6 27 64 35

Чистота у спортивній залі 3 13 43 68

Температурний режим у школі 10 34 40 44



ЧИ Є ХАРЧУВАННЯ, ЯКЕ ПРОПОНУЄ
ШКІЛЬНА ЇДАЛЬНЯ, СМАЧНИМ ТА 

КОРИСНИМ?



ІНФОРМУЮТЬ ВАС УЧИТЕЛІ, КЕРІВНИЦТВО ШКОЛИ ЩОДО
ПРАВИЛ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС 

ЗАНЯТЬ, ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ, ПРАВИЛ ПОВЕДІНКИ ПІД
ЧАС НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ?



ЧИ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ПІД ЧАС 
НАВЧАННЯ ТА ПОЗАУРОЧНИХ ЗАХОДІВ:

Постійно Часто Інколи Ніколи

Лабораторне обладнання 2 28 84 11

Мультимедійне обладнання 12 56 53 6

Комп’ютерна техніка та 

програми

19 50 57 4

Інтернет 23 55 37 8

Візуалізація корисної

інформації (карти, 

графіки, формули тощо)

24 72 34 2

Наочність 11 55 51 9

Спортивна 

зала/спортивний

майданчик

57 48 19 7

Спортивний інвентар 40 52 30 5



ЧИ ПОЧУВАЄТЕСЬ ВИ У БЕЗПЕЦІ, 
ПЕРЕБУВАЮЧИ В ШКОЛІ?



ЗВІДКИ ВИ ОТРИМУЄТЕ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ТЕ, ЩО
ТАКЕ БУЛІНГ, ІНШІ ФОРМИ НАСИЛЬСТВА? (ПРЯМА 

МОВА)

• Від вчителів

• Від вчителів

• Інтернет

• Від вчителів , батьків , Інтернету

• Від шкільного психолога

• Від батьків
• Проінформував класний керівник

• В школі, в дома, в інтернеті

• Школа

• Найчастіше від класного керівника

• З інтернету

• інтернет , вчителі
• Від вчителів або інспектора поліції

• Класний керівник



• Від свого оточення

• Від вчителів, представників міліції

• Вчителя,інтернет

• від вчителів

• Вчителі, інтернет

• Вчитель виділяє пару хвилин та розповідає про булінг

• Вiд вчителя

• Від вчителів, батьків

• Інтeрнeт

• Від вчителів, шкільного психолога, інтернет, статті

• Від батьків або у школі

• Основи здоров‘я

• Від психологів у школі та вчителів

• Від вчителів, психологів, представників соціальних
служб

• Я не отримую інформацію взагалі



• Від класного керівника
• Від учителя
• Гугл в помощь
• від класного керівника
• З уроку основи здоров'я, під час шкільної години та від психолога
• интернет.

• жизненный опыт или интернет
• З інтернету, вчителям та персоналу школи потрібно раніше про це

розповідати дітям
• Інформацію, про булінг, і інші форми насильства я отримую від

батьків, або вчителів
• Вчителі розповідають/інтернет

• Зі школи,від батьків.Від вчителів.
• Від вчителя
• Від Психологічного відділу
• Вид вчителів
• Від керівництва школи
• від класного керівника
• Вчителі, пропогандиські плакати розвішані по школі.
• Від вчителів , з інтернету
• батьки, вчителi
• Інтернет. Бачу це у суспільстві в якому знаходжуся
• От учителя



• Вчителі

• Нам розповідає класний керівник, або приходить 
поліція

• Нас інформують вчителі та соц.працівники

• Від вчителів та психологів

• Від классного керівника, завуча

• Про це розповідають вчителі, або про таке пишут в 
інтернеті.

• Від вчителя і від психолога

• В школі є багато інформації на плакатах на стінах ще
нам про це розповідають вчителі

• Від школи

• Вчителі та запрошені гості.

• Психологи, вчителі

• Нам росказували

• Інколи в інтернеті, а взагалі не цікавлюсь такою 
інформацією

• В школи



• У школі та з інтернету

• С однокласников

• Від вчетелів

• Висить інформація про це

• З Інтернету

• Від класного керівника або
телевізор

• Від класного керівника

• Із ініормаційних плакатів

• незвідки

• Нам розповідають вчителі

• З iнтернету, бальки
розповiдають, вчителi також
розповiдають

• Від вчиталів та батьків

• Від батьків або інтернет.

• Від класного керівника та 
інших вчителів

• Від власного досвіду)

• Від вчителів,психолога

• Від психологів та вчителів

• Керівники та вчителі

• Від психолога і та інтернет

• Від учителів

• зі школи, інтернету

• від вчителів

• З плакатів у школі

• Від психологів

• у школі та вдома

• Я сам в прекрасному розумі
щоб це розуміти

• З вчителів

• Школа, інтернет



ЧИ ВІДЧУВАЄТЕ ВИ У ШКОЛІ БУЛІНГ/ЦЬКУВАННЯ
(СИСТЕМАТИЧНІ ДІЇ (АБО БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ) УЧАСНИКІВ

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ, ЯКІ ПОЛЯГАЮТЬ У 
ПСИХОЛОГІЧНОМУ, ФІЗИЧНОМУ, ЕКОНОМІЧНОМУ, 

СЕКСУАЛЬНОМУ НАСИЛЬСТВІ)?



ЯКЩО ВИ ПОТЕРПАЛИ ВІД БУЛІНГУ /ЦЬКУВАННЯ
У ШКОЛІ, ТО ВІД КОГО? (МОЖЛИВО ОБРАТИ 

КІЛЬКА ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДЕЙ):

Варіанти відповідей К-ть респондентів

директор; 1

заступник(и) директора; 4

класний керівник; 7

учителі; 24

однокласники; 51

Інші учні школи 17

технічний персонал школи; 3

батьки інших учнів; 5



ЯКЩО ВИ ПОТЕРПАЛИ ВІД ВИПАДКІВ БУЛІНГУ
(ЦЬКУВАННЯ), ЧИ СТАЛИ ЙОГО СВІДКОМ, ТО ДО КОГО ВИ 

ЗВЕРТАЛИСЬ ЗА ДОПОМОГОЮ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ? 
(МОЖЛИВО ОБРАТИ КІЛЬКА ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДЕЙ)

Варіанти відповідей К-ть респондентів

ні до кого не звертався/лася; 41

до директора; -

до практичного психолога; -

до заступника директора; 7

до класного керівника; 53

до педагогів; 6

до однокласників; 11

До батьків 9



ЧИ ДОПОМОГЛО ЦЕ ЗВЕРНЕННЯ ЗУПИНИТИ
БУЛІНГ (ЦЬКУВАННЯ) ВІДНОСНО ВАС?



КЕРІВНИЦТВО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
ДОСТУПНЕ ТА ВІДКРИТЕ ДО 

СПІЛКУВАННЯ?



РОЗГЛЯДАЄ КЕРІВНИЦТВО ЗАКЛАДУ 
ОСВІТИ ВАШІ ЗВЕРНЕННЯ?



У ВАШОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ РОЗРОБЛЕНІ
ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ? ЧИ ОЗНАЙОМЛЕНІ

ВИ З НИМИ ТА ДОТРИМУЄТЕСЯ ЇХ?



ЧИ ДОТРИМУЮТЬСЯ ВАШІ ПРАВА У 
ЗАКЛАДІ ОСВІТИ?



ЯКЩО ВАШІ ПРАВА У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ
ПОРУШУЮТЬСЯ, ТО ЯКІ САМЕ І В ЧОМУ ЦЕ

ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ? (ПРЯМА МОВА)

• Найчастіше це маленькі неприємні ситуації, які не мають
великого значення

• В поганому відношeнні до всіх і мeнe і однокласників

• Затримують на уроці

• Вчителі не пускають в туалет , кажуть що була перерва , а 
якщо ти на перерві ще не хотів?

• На нас кричить вчителька з праці.Так добре кричить (ну коли 
ми були раніше в школі).На дівчат які не взяли хустинку
починає діставати зі свого гаманця гроші і каже :" Якщо ти
не можеш купити сама собі цю хустку то тримай купи 
собі!!!!!"Якщо хтось хоче заступитись вона каже:"Навіщо ти
лізеш!!".Дівчатам не подобається токож її ставлення до учнів.

• Затримання учнів ПІСЛЯ дзвінка.

• Право на власну думку та майно



ПРОДОВЖЕННЯ

• Учителі не мають права затримувати учнів але іноді це
дуже потрібно ще учителі не повинні забирати власні
речі дітей але якщо забирають то лише на цей самий
урок

• Говорю на уроцi Або кручось по сторонам

• Бігання по коридору 

• Бігають по школі

• У завязку з тим що ми рiдше почали ходит до школи то 
не все можливо вирiшити дистанцiйно

• Не випускають в туалет. Затримують після уроків. 
Задають завдання на канікули

• Мої права не порушується але прибирати у класі
учням забороняється правилами УКРФ

• Особистих речей, забирають телефон



ІНФОРМУЄ ВАС ЗАКЛАД ПРО ТЕ, ЯК 
БЕЗПЕЧНО КОРИСТУВАТИСЯ ІНТЕРНЕТОМ?



НАСКІЛЬКИ ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З 
НАСТУПНИМИ ТВЕРДЖЕННЯМИ

Так Переважно

так

Переважно

ні

Ні

Учителі мене підтримують 30 72 22 2

Учителі вірять у мене і мої

успіхи

33 69 24 6

Учителі мене поважають 36 72 17 7

На моє прохання вчителі

мені допомагають

55 57 11 2



ВИ ОТРИМУЄТЕ ІНФОРМАЦІЮ ПРО КРИТЕРІЇ, 
ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ

НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ?



НАСКІЛЬКИ ВЧИТЕЛІ СПРАВЕДЛИВО ОЦІНЮЮТЬ
ВАШІ НАВЧАЛЬНІ ДОСЯГНЕННЯ?



НАСКІЛЬКИ ДОСТУПНО ВЧИТЕЛІ
ПОЯСНЮЮТЬ ТА АРГУМЕНТУЮТЬ

ВИСТАВЛЕННЯ ОЦІНОК?



ЧИ ЗДІЙСНЮЄТЕ ВИ САМООЦІНЮВАННЯ
РЕЗУЛЬТАТІВ СВОЄЇ РОБОТИ ПІД ЧАС 

ЗАНЯТЬ?



В ЯКИХ ФОРМАХ ВИ, ЯК ПРАВИЛО, ОТРИМУЄТЕ
ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК ВІД ВЧИТЕЛІВ ЩОДО ВАШОГО

НАВЧАННЯ:

Від усіх

вчителів

Від більшості

вчителів

Від окремих

вчителів

У поодиноких

випадках

Аргументація

виставлених оцінок

27 63 27 12

Аналіз допущених

помилок

18 53 42 12

Визначення шляхів

покращення

результатів навчання

26 56 35 11

Заохочення до 

подальшого навчання

23 57 36 11



У ШКОЛІ ОЦІНЮЮТЬ ВАШІ
НАВЧАЛЬНІ ДОСЯГНЕННЯ З МЕТОЮ:



ВІД КОГО (ЧОГО) ЗАЛЕЖАТЬ ВАШІ РЕЗУЛЬТАТИ
НАВЧАННЯ?(МОЖНА БУЛО ОБРАТИ КІЛЬКА

ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДЕЙ)

Варіанти відповідей К-ть 

респондентів

виключно від мої праці та наполегливості; 97

від моєї праці та батьків, які мотивують мене до 

навчанні;

50

від рівня викладання; 62

від більш поблажливого ставлення вчителів; 21

від моїх однокласників, які допомагатимуть мені на 

уроках та з домашніми завданнями;

13

від погодних умов; 8

від обладнання та інтер’єру школи; 10

від об’єктивного/необ’єктивного оцінювання моїх

навчальних досягнень.

32



ВАША ДУМКА ВИСЛУХОВУЄТЬСЯ І ВРАХОВУЄТЬСЯ
ВЧИТЕЛЯМИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ?



УКАЖІТЬ ТВЕРДЖЕННЯ, З ЯКИМ ВИ 
НАЙБІЛЬШЕ ПОГОДЖУЄТЕСЬ

Твердження К-ть 

респондентів

я відповідально ставлюсь до навчання, 

усвідомлюю його важливість для подальшого

життя, моя школа цю відповідальність розвиває;

67

я відповідально ставлюсь до навчання, 

усвідомлюю його важливість для подальшого

життя, але школа цю відповідальність не 

розвиває;

23

освітній процес у моїй школі не сприяє

відповідальному ставленню до навчання, 

відповідально ставлюся до вивчення деяких

предметів;

21

вважаю, що школа не готує випускника до життя, 

тому у мене відповідальність за результати

навчання відсутня.

12



ПРОВОДЯТЬСЯ З ВАМИ БЕСІДИ ПРО ВАЖЛИВІСТЬ ДОТРИМАННЯ
АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ: НЕПРИПУСТИМІСТЬ

СПИСУВАННЯ ТА ПЛАГІАТУ, НЕОБХІДНОСТІ ВКАЗУВАТИ ДЖЕРЕЛА
ІНФОРМАЦІЇ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ТОЩО? (МОЖЛИВО

ОБРАТИ КІЛЬКА ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДЕЙ)

Варіанти відповідей К-ть 

респондентів

так, регулярно проводяться; 34

так, але нерегулярно; 55

тільки на початку навчального року; 18

подібні заходи не проводились; 14

не розумію, про що йдеться. 8



З ЯКОЮ МЕТОЮ ВИ ВІДВІДУЄТЕ ШКІЛЬНУ
БІБЛІОТЕКУ (ІНФОРМАЦІЙНО-РЕСУРСНИЙ

ЦЕНТР)? (МОЖНА ОБРАТИ КІЛЬКА ВАРІАНТІВ
ВІДПОВІДЕЙ)

Варіанти відповідей К-ть 

респондентів

для самопідготовки, консультацій, проектної роботи; 24

відвідую тільки для отримання необхідної літератури

та підручників;

55

відвідую під час зустрічей з письменниками, виставок

учнівських робіт, іншої культурної діяльності;

10

не користуюсь шкільною бібліотекою. 54



ОБЕРІТЬ ПИТАННЯ, У ВИРІШЕННІ ЯКИХ ВИ БРАЛИ 
УЧАСТЬ?(МОЖНА БУЛО ОБРАТИ КІЛЬКА

ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДЕЙ)

Варіанти відповідей К-ть 

респондентів

оформлення та дизайн навчальних кабінетів та інших

приміщень;

46

визначення профілю навчання; 28

визначення курсів за вибором і факультативів 18

режим роботи школи; 10

тематика гуртків; 6

дозвілля; 17

моя думка не враховувалась щодо жодного із

варіантів;

29



В ЯКИХ ІНІЦІАТИВАХ (ЗАХОДАХ, 
ПРОЕКТАХ, ПОДІЯХ ТОЩО) ВИ БЕРЕТЕ 

УЧАСТЬ?

Постійно Часто Інколи Ніколи

Які організовуються в 

класі

27 40 50 8

Які стосуються усієї

школи

6 22 69 30

Ініціативи на рівні

громади (району, 

міста/села, області

12 8 42 65



НАЙЧАСТІШЕ УЧАСТЬ У 
ВИЩЕЗАЗНАЧЕНИХ ЗАХОДАХ ВИ БРАЛИ:



ЯКІ ПОЗАУРОЧНІ ЗАХОДИ 
ОРГАНІЗОВУЮТЬСЯ У ШКОЛІ? (МОЖЛИВО

БУЛО ОБРАТИ КІЛЬКА ВАРІАНТІВ
ВІДПОВІДЕЙ)

Варіанти відповідей К-ть респондентів

екскурсії; 101

майстер-класи; 24

пікніки на природі; 22

походи в кіно; 98

спортивні свята; 26

відвідування кінотеатрів, театрів, музеїв, виставок

тощо;

104



ЯК ВИ ОТРИМУЄТЕ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ШКОЛИ
ТА ПРО ПОДІЇ, ЯКІ В НІЙ ВІДБУВАЮТЬСЯ? (МОЖЛИВО БУЛО

ОБРАТИ КІЛЬКА ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДЕЙ)

Варіанти відповідей К-ть респондентів

від класного керівника; 114

з інформаційних стендів у школі; 28

з сайту школи; 11

з інтерактивної інтернет-

платформи;

9

важко отримати інформацію; 2

мене це не цікавить; 5

інформацію отримую лише з 

власної ініціативи;

8

інформація недоступна для 

мене.

1

Зі спільноти в соціальних 

мережах

17



У ЯКИХ ФОРМАХ ВЧИТЕЛІ І КЕРІВНИЦТВО
ІНФОРМУЮТЬ ВАС ПРО НЕГАТИВНЕ СТАВЛЕННЯ

ДО КОРУПЦІЇ? (МОЖНА БУЛО ОБРАТИ КІЛЬКА
ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДЕЙ)



ЯКОГО ЗАПИТАННЯ АБО ЗАПИТАНЬ НЕ ВИСТАЧАЄ У ЦІЙ
АНКЕТІ?ПОСТАВТЕ, БУДЬ ЛАСКА, СОБІ ЦЕ ЗАПИТАННЯ ТА 

НАДАЙТЕ НА НЬОГО ВІДПОВІДЬ (ПРЯМА МОВА)

Запитання Відповідь

Подобається в школі? Так

Чи булили вчителя дітей при 

вас(класі)

так

Чи дружній у вас клас? Не дуже, але так

Чи допомагає школа у визначенні

спеціальності?

Інколи

Чи задівляє мене графік уроків? Ні! Тому що дуже втомлююсь

Чи подобається вам методи

навчання в школі?

Хотілося б чогось цікавого, різних

варіантів піднесення матеріалу

Деякі учитилі не справедливо 

відносяться до тебе?

так

Чи все Вам подобається у школі? Майже все

Що потрiбно для кращого

навчання?

Потрiбно не лiнуватися i вчiтися.



Запитання Відповідь

Чи добре вчителі ставляться до дітей? Деякі так а деякі ні

Як ставляться вчителі до учнів? Половина вчителів ставляться

добре а інша не дуже

Чи подобається вам школа в якій ви

вчитеся?

Так,подобається.

Якщо у вас була би можливість

скласти розклад уроків як вам зручно, 

з ким ви би його склали самі, з 

учителем

Самі та з учителем 

Як школа може допомогти з вибором

професії

ніяк

Чому я вважаю їжу,яку готують в їдальні

не смачною?

Вони готують їжу абияк

Чи подобається мені, зо кожного дня 

потрібно підніматися на 4 поверх, з 
нього на 3,2,1 ходити?😂

Не дуже (

Чи всі вчителі гарно до вас ставляться так

Чи усі викладачі доступно викладають

навчальний матеріал?

Більшість



Запитання Відповідь

Ви хочете користуватися

програмою Human

НІ

До кого вчителі ставляться краще? До кого вчителі ставляться

краще? 

Чи вчителі задають завдання вчасно

на дистанційному?

Ні, далеко не всі

Чи проводяться бесіди на Релігійні

теми? 

Рідко

Що ти хочеш змінити? Раніше наприклад як в СРСР 
всіх примусово робили 
однаковими щоб всі були як 
ро́боти.В сучасному світі,я хочу 
щоб вчителі розкривали 
потенціал учнів тому що 
маленький відсоток учнів 
знають ,що вони хочуть робити 
в цьому житті і в чому їм 
вистачить розуму і сили.

Чому вчитель кричить на учня без 

причини?

Не знаю



Запитання Відповідь

Чи затримують вчителі на уроках(не вчасно

випускають на перерву)?

ТАК

Чи подобається вам навчальний заклад в 

якому ви навчаєтесь?

Так

Чи готує школа до дорослого життя ? Майже не готує

Керівництво школи не 

може змінити систему 

освіти і шкода, що до 

адекватної системи

ми прийдемо не 

скоро

Чи задовольняє вас коли починаються

заняття?

Задовольняє

Що б хотіла я змінити? Наполегливість учителів

на уроки краще

ставлення до них і 

кращі парти для 

досліших дітей

Чи любою я школу? Так!!!



Запитання Відповідь

Чи подобаються вам всі вчителі Так всі

Чи справедливо вчителі

ставляться до учнів?

ні

Чи лояльні вчителі, та чи

ставляться вони з розумінням

під час певних ситуацій

Здебільшого так, але існують й ті, що

не хочуть розуміти, причини і те, що

відбулося

Чому школа не хочу робити

акцент на спортивних

змаганнях ?

Не знаю 

як би ми хотіли покращити

школу, умови навчання, вигляд

та інше

для початку, потрібно за допогою звітів

учнів перевірити наскільки добре 

учитель веде урок. відкриті уроки вам 

не допожуть в цьому. також потрібно

покращити їжу в столовій, бо її їсти

майже неможливо. опалення в школі

слабе і всі замерзають, це хотілось би 

виправити. а також стан навколо

школи. хотілось би покращити стан 

асфальту перед школою та разібрати

завали дочок сзаду. 



Запитання Відповідь

Ні хочете ви піти в школу ??? Так звісно.Тому що мені не 

подобається вчитись дома.А ще

на мою думку потрібно провести 

нараду для вчителів щоб вони 

знали як підключатися до однієї чи

іншої програми і щоб вчителі були

тільки в одній із багатьох.Тому що

не дуже зручно на кожен предмет 

приходити на різні навчальні

платформи :Гугл мит

,вайбер,зум(якого в багатьох

немає)(хоча в мене є)

Краще навчатися на 

дистанционном

нет


