
 
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ «ЕРУДИТ» 

КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

НАКАЗ 

 

  ____________                                    Костянтинівка                                           №____ 

 

Про підсумки навчання з  

використанням дистанційних технологій  

з 11.01.2021 по 22.01.2021 

 

На виконання наказу по ліцею №03 від 11.01.2021 року «Про відпрацювання робочого часу під 

час навчання з використання дистанційних технологій з 11.01.2021 по 22.01.2021» та з метою 

забезпечення освітніх програм в ліцеї  було здійснено аналіз навчання з використання 

дистанційних технологій з 11.01.2021 по 22.01.2021 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити аналітичну довідку «Про підсумки дистанційного навчання у ліцеї в 

умовах карантину» (додаток до наказу) 

 

2. Заступнику директора з  науково-методичної роботи ЄФИМЕНКО Т.А. 

1) здійснювати контроль щодо використання в освітній діяльності ТДН 

2) систематично розміщувати на сайті ліцею корисні посилання на освітні ресурси мережі 

Інтернет (електронні бібліотеки, предметні сайти та освітні портали); 

3) надавати методичну допомогу вчителям в розвитку професійних компетентностей в сфері 

ТДН. 

 

3. Вчителям предметникам: 

1) продовжити виставляти теми та домашні завдання уроків на платформі Гугл-клас; 

Протягом року 

2) використовувати у свої діяльності оптимальні форми і методи технологій дистанційного 

навчання; 

3) удосконалювати рівень професійного зростання шляхом участі у вебінарах, онлайн-

тренінгах, курсах з питань ІКТ. 

 

4. Класним керівникам продовжити роботу за напрямками: 

1) формування позитивної мотивації до навчання учнів; 

2) інформування щодо безпеки дітей в мережі Інтернет;  

3) ефективна комунікація з батьками.  

 

5. Контроль за виконанням данного наказу покласти на ЄФИМЕНКО Т.А. 

 

 

        Директор ліцею                               Світлана НЕЛІПА 

 

 



                                                                                                 

                                                                                                      Додаток  

                                                                                                                           до наказу директора  

                                                                                                                              ____________№_____ 

 

.АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА 

про підсумки дистанційного навчання у ліцеї в умовах карантину 

(за результатами онлайн-анкетування учасників освітнього процесу та їх батьків) 

 
З 11.01 по 22.01.2021 року  в ліцеї було організовано освітній процес з використанням 

технологій дистанційного навчання. Під час дистанційного навчання вчителі 

використовували різні форми та методи роботи, показали свій професіоналізм в опануванні 

сучасними інформаційними технологіями на досить високому рівні, проводили онлайн-уроки 

на платформі Google Classroom в режимі відео конференції у додатку Google Meet. 

Можна підвести підсумки про успіхи та проблеми двотижневого освітнього процесу з 

використанням дистанційних технологій.  

Більшість учнів ліцею вмотивовано опановували нові знання під час дистанційного 

навчання та мали усі технічні можливості для цього. Для тих учнів, які не мали такої 

можливості, були створені умови, для комфортного навчання (завдання учні отримували 

через Вайбер або в роздрукованому вигляді).  

Проаналізувавши якість відвідування учнями онлайн-занять та виконання ними 

домашніх завдань, за результатами опитування вчителів, не всі учні систематично 

виконували домашні завдання. Під час освітнього процесу з використанням ТДН можна 

зазначити, що 3 учні 9 класу (Шелудько Д., Шелудько Я., Литвин К.) зовсім не виконували 

домашні завдання з більшості навчальних предметів. В інших класах також зустрічалися 

поодинокі випадки невиконання учнями домашніх завдань. Соціальним педагогом проведені 

бесіди-спілкування з учнями та їх батьками. Після того, як учні ліцею приступили до очного 

навчання, частина завдань були виконані в зазначений термін. 

 

В період з 20.01-22.01.2021 року було проведено онлайн-опитування серед батьків 

учнів 1-9 класів та учнів 9-11 класів щодо організації освітнього процесу з використанням 

технологій дистанційного навчання. Проведене опитування мало на меті виявлення 

досягнень, а також відображення проблем, пов`язаних із використанням онлайн-технологій, 

які є загальними для освітянської спільноти, вироблення варіантів вирішення таких 

проблемних питань, а також визначення основних тенденцій подальшого розвитку процесів 

використання технологій дистанційного навчання.  

Усього в опитуванні взяло участь 232 респондентів, що складає 70% від загальної 

кількості учнів. 

 

Результати опитування серед учнів наступні: 

В 9-11 класах навчаються 62 учні, в опитуванні прийняли участь - 41 учень (66,1%). З 

них: учнів 9 класу – 16 (39%); учнів 10 класу – 7 (17,1%); учнів 11 класу – 18 (43,9%) від 

загальної кількості опитаних. 

       



 

1. «Яке навчання Вам подобається більше?» учні відповіли: 

- вдома (дистанційно) – 24 учні (58,5 %); 

- в ліцеї (очна форма навчання) – 17 учнів (41,5 %). 

 

 

 
 

2. «Чи подобається Вам перебувати вдома під час локдауну?» учні відповіли: 

- так – 24 учні (58,5 %); 

- ні – 10 учнів (24,4%); 

- важко відповісти – 7 учнів (17,1%). 

 

 
 

 

3. «З яких предметів уроки-онлайн Вам подобаються найбільше?» думка учнів 

розділилась: 

- Алгебра – 9 учнів (14,6%); 

- Фізична культура – 5 учнів (12,2%); 

- Українська мова – 4 учні (9,8%); 

- Захист України, зарубіжна література вибрали по 3 учні – (7,3 %); 

- Геометрія, географія, біологія, інформатика, історія: Україна і світ – вибрали по 2 

учні (4,9%); 

- Англійська мова, історія України, основи правознавства, фізика, українська 

література, технології, німецька мова, музичне мистецтво – вибрали по 1 учню (2,4%). 
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4. «Чи зрозуміло подають вчителі теоретичний матеріал, який Вам треба вивчити?» 

- так, вчитель пояснює матеріал,надає конспекти, додаткові відеоматеріали, таблиці, 

схеми, пояснення, тощо – 27 учнів (65,9%); 

- частково вчителі пропонують різні варіанти, але мені потрібна додаткова допомога 

вчителя – 10 учнів (24,4%); 

- ні, пропонують лише параграф підручника і завдання для виконання – 3 учні (7,3%); 

- деякі вчителі гарно пояснюють приділяють увагу, а деякі – ні – 1 учень (2,4%). 

 

 
 

5. «Які завдання Вам пропонують найчастіше?(можна обрати кілька варіантів)» 

- завдання на вибір, за рівнями – 29 учнів (70,7%); 

- інтерактивні вправи з різних джерел – 25 учнів (61%); 

- завдання, створені вчителем – 23 учні (56,1%); 

- тільки вправи з підручника – 22 учні (53,7%); 

- творчі завдання – 17 учнів (41,5%); 

- вчитель зовсім не задає ніяких завдань – жодного учня (0%). 

 
6. «Які проблеми виникають у процесі дистанційного навчання (можливо обрати один 

або декілька варіантів відповідей)?» 

- поганий інтернет – 21 учень (51,2%); 

- дуже багато завдань – 20 учнів (48,8%); 

- важко засвоїти нову тему – 14 учнів (34,1%); 
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- не виникають – 10 учнів (24,4%); 

- низька мотивація до навчання, не розумію навіщо мені вчитися – 8 учнів (19,5%); 

- відсутній комп'ютер – 6 учнів (14,6%); 

- важко відповісти – 4 учні (9,8%); 

- відсутній інтернет – 3 учні (7,3%); 

- не має дистанційного навчання, бо я не відвідую дистанційні уроки – 3 учні (7,3%); 

- відсутні будь-які гаджети – 3 учні (7,3%); 

- вчитель не пояснює нові теми – 1 учень (2,4%); 

- не завжди підключаюсь до уроку – 1 учень (2,4%). 
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7. «Яким є обсяг домашнього завдання?» 

- Завдань, які треба виконати після уроку, забагато – 30 учнів (73,2%); 

- Одне-два завдання, але мені посильні – 11 учнів (26,8%); 

- Письмових домашніх завдань немає, ми все вчимо на уроці – жодного вибору (0%). 

 
8. «Чи допомагають Вам батьки у навчанні?»: 

- я вчуся сам(а) – 29 учнів (70,7%); 

- батьки допомагають, коли я щось нерозумію – 11 учнів (26,8%); 

- користуюсь гаджетами батьків для навчання – 1 учень (2,4%); 

- мені все пояснюють батьки – немає учнів (0 %). 

 
9. «Яке запитання Ви хотіли б поставити, які проблеми Вас хвилюють, які побажання  

4 
Ви можете висловити адміністрації ліцею та вчителям?»: 

1) Дуже не зручно вчитися на дистанційному навчанні. 

2) Вчитися вдома дуже добре, але погано засвоюється, або зовсім не 

запам'ятовується новий матеріал, дуже важко даються: математка (особливо геометрія), 

фізика, хімія. 

3) Менше домашніх робіт, краще якісь тести, або ще щось цікаве . 

4) Хотілося би не виходити на онлайн уроки (відео уроки), а просто вчитися 

дистанційно. І щоб задавали не таку велику кількість домашнього завдання.  

5) Завдань трохи забагато, не встигають виконати завдання з гуртків. 
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6) Щоб вчителі з розумінням ставилися до учнів; цікаво викладати матеріал, 

приводили приклади з життя, щоб заохочувати учнів не тільки до навчання, а ще 

розумітися в майбутньому самостійному житті. 

 
Результати опитування серед батьків учнів 1-9 класів наступні: 

В анкетуванні серед батьків учнів 1-9 класів прийняли участь 171 респондент: 

1-А – 11 (6,4%); 

1-Б – 10 (5,8%); 

2-А – 16 (9,4%); 

2-Б – 12 (7,0%); 

3-А – 9 (5,3%); 

3-Б – 20 (11,7%); 

4-А – 13 (7,6%); 

4-Б – 6 (3,5%); 

5 – 12 (7,0%); 

6 – 11 (6,4%); 

7-А – 8 (4,7%); 

7-Б – 11 (6,4%); 

8 – 18 (10,5%); 

9 – 14 (8,2%). 

 

1. «Чи можуть Ваші діти користуватися інструментами для організації дистанційного 

навчання, які використовують вчителі ліцею?», батьки відповіли: 

- так – 118 респондентів (69,0%); 

- частково – 45 респондентів (26,3%); 

- ні – 8 респондентів (4,7%). 

 

 
 

2. «Чи з усіх предметів вчителі проводять уроки онлайн?», батьки відповіли: 

- так, з усіх предметів – 159 (93%); 

- деякі вчителі не проводять уроки онлайн – 12 (7%). 
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3. «З яких предметів онлайн-уроки Вашій дитині подобаються найбільше? (можна 

було обрати декілька варіантів)» батьки вибрали: 

- Математика – 63 (36,8%); 

- Українська мова – 45 (26,3%); 

- Фізична культура – 44 (25,7%); 

- Мистецтво – 35 (20,5%); 

- Інформатика, я досліджую світ – по 33 (19,3%); 

- Літературне читання – 26 (15,2%); 

- Українська література – 23 (13,5%); 

- Англійська мова – 21 (12,3%); 

- Дизайн и технології – 20 (11,7%); 

- Алгебра – 19 (11,1%); 

- Трудове навчання – 18 (10,5%); 

- Образотворче мистецтво – 17 (%); 

- Географія – 15 (8,8%); 

- Біологія – 13 (7,6%); 

- Музичне мистецтво – 12 (7%); 

- Геометрія, історія України, німецька мова, основи здоров’я, зарубіжна література – 11 

(6,4%); 

- Російська мова, природознавство – 10 (5,8%); 

- Хореографія – 9 (5,3%); 

- Хімія – 8 (4,7%); 

- Робототехніка, фізика – по 6 (3,5%); 

- Фінансова грамотність – 5 (2,9%); 

- Всесвітня історія – 4 (2,3%) 

 
4. «Як Ви вважаєте, чи на достатньому рівні подається навчальний матеріал,  

апропонований Вашим дітям?» 

- так, учитель пропонує різні форми вивчення нового (конспект, матеріал підручника, 

презентації, відео, схеми,таблиці тощо) – 140 (81,9%); 

- частково (не враховуються індивідуальні можливості) - 24 (14%); 

- ні, учитель пропонує тільки параграф і завдання для виконання – 7 (4,1%). 
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5. «Як Ви вважаєте, чи потрібне онлайн-спілкування вчителів і учнів?»: 

- так – 147 (86%); 

- ні – 24 (14%). 

 
6. «Що під час навчання є найважчим для Ваших дітей?», батьки відповіли: 

- емоційне налаштування ,самоорганізація та дисципліна підчас дистанційного 

навчання – 80 (46,8%); 

- опрацювання теорії – 57 (33,3%); 

- виконання домашніх завдань – 34 (19,9%). 

 

 
7. «Яким є обсяг домашнього завдання для дітей?» 

- Завдань достатньо – 128 (74,9%); 

- Завдань більше, ніж було виконано вході уроку – 36 (21,1%); 

- Завдання не задають, достатньо тих,що виконуються у ході уроку – 4 (2,3%); 

- Завдань не вистачає – 3 (1,8%). 
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8. «На Вашу думку, чи збільшилося навчальне навантаження вашої дитини?» 

- так – 56 (32,7%); 

- частково – 53 (31,0%); 

- ні – 43 (25,1%); 

- важко відповісти 19 (11,1%). 

 
 

 9. «Як проходить навчання Ваших дітей?» 

- діти вчаться самостійно, Ви контролюєте процес навчання – 111 (64,9%); 

- діти вчаться тільки за допомогою батьків – 37 (21,6%); 

- діти вчаться самостійно, Ви не контролюєте їх – 23,0 (13,5%). 

 

 
10. «Чи покращилось навчання на даний час в порівнянні з навчанням під час 

карантину весною?» 

- так – 104 (61%); 

- не дуже – 25 (14,6%); 

- ні – 24 (14,0%); 

- хотілося б краще – 18 (10,5%). 
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11. «Яке запитання Ви хотіли б поставити, які проблеми Вас хвилюють, які 

побажання Ви можете висловити адміністрації ліцею та вчителям?» 

Дуже велика кількість батьків висловлювала вдячність за організацію дистанційного 

навчання. Але, виникали і проблемні ситуації: 

1) Деякі батьки бажали б збільшити спілкування вчителя з учнями з 15 хвилин 

до повноцінного уроку або хоча б до 30 хвилин. 

2) З технічних причин, дуже часто зникав інтернет, саме тому було не чутно або 

не видно що відбувалося на моніторі. Були завдання, які важко виконати самостійно. 

3) За відсутності комп'ютера дитина не могла повністю вчитися, тому 

виконувала завдання не в повному обсязі. 

4) Виникали труднощі з вивченням іноземних мов. Батьки вдома не могли 

пояснити завдання, тому що в школі вивчали іншу мову. 

5) Дiти дуже багато часу проводили бiля екрану монітору. Це може вплинути на 

погіршення зору. 

6) Велике навантаження в навчанні - збільшилась кількість домашніх завдань 

або завдань на самостійне опрацювання з теми. 

         В цілому, відгуки батьків та дітей – позитивні. Онлайн-уроки проводились на 

достатньому рівні з використанням сучасних технологій та методів роботи відповідно до 

норм тривалості згідно з Санітарним регламентом. Але все ж школярам не вистачало 

спілкування у соціумі.  

          Отже, злагоджена партнерська взаємодія учасників освітнього процесу ліцею, 

наполегливість та старанність учнів, контроль та відповідальність з боку батьків - все це 

забезпечило належне засвоєння учнями навчального матеріалу та запобігло зниженню якості 

освіти у період локдауну та вимушеного переходу на дистанційне навчання.  

Висновки та пропозиції: 
Вчителям-предметникам: 

 продовжити виставляти теми та домашні завдання уроків на платформі Гугл-клас; 

Протягом року 

 використовувати у свої діяльності оптимальні форми і методи технологій дистанційного 

навчання; 

 удосконалювати рівень професійного зростання шляхом участі у вебінарах, онлайн-

тренінгах, курсах з питань ІКТ. 

 Класним керівникам продовжити роботу за напрямками: 

4) формування позитивної мотивації до навчання учнів; 

5) інформування щодо безпеки дітей в мережі Інтернет;  

6) ефективна комунікація з батьками.  

Заступнику директора з НМР: 

 здійснювати контроль щодо використання в освітній діяльності ТДН; 

7) систематично розміщувати на сайті ліцею корисні посилання на освітні ресурси мережі 

Інтернет (електронні бібліотеки, предметні сайти та освітні портали); 

надавати методичну допомогу вчителям в розвитку професійних компетентностей в 

сфері  
9 


