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ВСТУП 

Одним із основними завдань опитування здобувачів вищої освіти, які 

навчаються за освітньою програмою «Садівництво та виноградарство», є оцінка 

якості освітнього процесу у Львівському національному аграрному університеті 

та встановлення мотивацій та ціннісних орієнтувань здобувачів вищої освіти. 

Через епідемічну ситуацію з  Covid-19 , країна перейшла на жорсткий карантин, 

який змусив вищі навчальні заклади і викладачів працювати по новому. Було 

прийнято рішення спілкуватися із студентом і викладати дисципліни – онлайн, 

за допомогою інтернет платформи ZOOM.  

Так, як вищі навчальні заклади перейшли на нову форму навчання виникла 

потреба в опитуванні студентів, щоб визначити їхні потреби і врахувати 

побажання. 

В оцінюванні освітньої програми  брало участь 8 студентів денної форми 

навчання (із загальної кількості 19 чоловік) та 2 (із загальної кількості 10 чоловік 

заочної форми навчання), які навчаються за спеціальністю  203 «Садівництво та 

виноградарство». Анкетування було анонімним і проводилося протягом квітня-

травня 2020 року. 

Дослідження по задоволенню методами навчання підчас карантину у 

ЛНАУ анкетуванням студентів спеціальності 203 «Садівництво та 

виноградарство» проводилось протягом квітня-травень 2020 рр. Результати 

опитування студентів спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство»  

розглянуто на он-лайн засіданні кафедри садівництва та овочівництва ім. проф. 

Гулька І.П. де їх розглянули та проаналізували викладачі кафедри (протокол № 

10 від 27.05.2020 р). звіт по результатам опитування розміщено на сайті 

університету з метою підвищення якісних показників освіти і навчально-

виховного процесу в ЛНАУ. 

 

 

 

 

 



АНКЕТА  

1. Чи задоволення ви якістю викладання під час карантину на 

інтернет платформі ZOOM. 

a) Задоволені. 

b) Не задоволені  

c) Частково задоволені. 

2. Що на вашу думку потрібно змінити щоб підвищити якість методів  

навчання під час карантинних заходів. 

a) Збільшити  тривалість лекції та практичних занять. До 3 сеансів 

(3х30хв). 

b) Надати доступ до електронних ресурсів бібліотеки ЛНАУ (якщо 

немає почати створювати фонд електронних підручників). 

c) Узгодити додатковий час відеоконференцій для консультацій 

d) Свій варіант_____________________________________________ 

 

3. Наскільки Вам цікаво навчатися під час карантинних заходів на 

інтернет платформі ZOOM?» 

a) дуже задоволені 

b) задоволенні  

c) не задоволенні  

d) частково задоволені  

4. Які методи навчання переважно використовують викладачі під час 

відеоконференції. 

a) Словесні методи навчання (пояснення, бесіди) 

b) Наочні методи (ілюстрації, демонстрування, презентації) 

c) Практичні методи (вправи, читання…),  

d) Пояснювально-ілюстративні методи, 

e) Репродуктивний метод, 

f) Частково-пошуковий метод. 
 

5. Що Ви пропонуєте покращити або змінити при навчанні на 

інтернет платформі ZOOM? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Дякуємо за відверті відповіді 

 

 

 

 

 

 



 

Результати опитування здобувачів вищої освіти відображають їх потреби, 

запити, мотивації і зацікавленість процесом навчання. Одержані результати  

дозволять швидко та якісно виявляти і  вирішувати проблеми освітнього процесу 

під час карантинних заходів студентського життя у ЗВО. 

Аналізуючи відповіді на перше питання  «Чи задоволення ви якістю 

викладання під час карантину на платформі ZOOM.» усі 100% опитані 

здобувачі вищої освіти відповіли що частково задоволені.  

Відповідь на запитання «Що на вашу думку потрібно змінити щоб 

підвищити якість методів  навчання під час карантинних заходів» більшість 

здобувачів вищої освіти 60 % вибрали усі варіанти відповідей. Ще 30 % опитаних 

вибрали відповідь «Збільшити  тривалість лекції та практичних занять. До 3 

сеансів (3х30хв)»  решта студентів (10%) вибрали тільки один варіант «Узгодити 

додатковий час відеоконференцій для консультацій» 

За результатами опитування на запитання «Наскільки Вам цікаво 

навчатися під час карантинних заходів на інтернет платформі ZOOM?» 

більшість опитаних  дали відповідь «задоволені» (60%) інші студенти (40 %) 

дали відповідь «не задоволені» 

 

Рис. 2. «Наскільки Вам цікаво навчатися під час карантинних заходів 

на інтернет платформі ZOOM?» 
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Проаналізувавши відповіді на запитання «Які методи навчання 

переважно використовують викладачі під час відеоконференції» більшість 

опитаних (80%) вибрали відповідь, що переважна більшість викладачів вибирає 

тільки Словесні методи навчання (пояснення, бесіди) і тільки 20% визнали що 

викладачі вибирають як словесні методи навчання так інші методи, що дозволяє 

збільшити інтерес до викладеного матеріалу. 

Аналізуючи відповіді на запитання «Що Ви пропонуєте покращити або 

змінити при навчанні на інтернет платформі ZOOM?» відповіді були 

неоднозначні. Більшість опитаних студентів все таки хотіли б повернутися до 

більш звичного сприйняття матеріалу. Також  були зауваження, що все таки 

викладачі не звичні до такої форми викладання особливо дисципліни які 

передбачають розрахункові задачі і досить важко пояснити онлайн хід виконання 

задачі. Теж  було зазначено, що є потреба для підвищення навиків користування 

платформою ZOOM у викладачів. 

Висновки  

Проаналізувавши дані відповіді можна зробити висновок що нові 

технології викладачами освоюються і якість викладання в онлайн режимі 

постраждала не сильно.  

В найближчі плани Львівського національного університету провести 

онлайн курси для підвищення навиків користування інтернет платформою 

ZOOM для викладачів. 

  

 

 

 


