
Якість надання освітніх послуг 

дистанційного навчання у Львівському 

торговельно-економічному університеті

під час пандемії спричиненої Covid-19



Учасники опитування

Інститут економіки і
фінансів:

131 здобувач

Факультет товарознавства, 
управління та сфери

обслуговування: 
131 здобувач

Факультет міжнародних
економічних відносин та

інформаційних технологій:
227 здобувачів

Всього:
712 

здобувачів

Денна форма 
навчання:

526 
здобувачів

Заочна 
форма 

навчання:
186 

здобувачів

Юридичний факультет :
223 здобувачі
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Учасники опитування – розподіл за роками навчання
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З огляду на поточну кризу COVID-19, чи перейшли Ви 

на дистанційне навчання? 

Так, повністю

606
(85,1 %)

98
(13,8 %)

Так, частково

Ні8
(1,1 %)



Дистанційний курс в умовах карантину для Вас, це:

473 
здобувачі

основне джерело отримання
навчальної інформації

174 
здобувачі

58 
здобувачів

7 
здобувачів

додаткове джерело
отримання навчальної

інформації

те, до чого звертаюсь
епізодично

не користуюсь



опрацювання теоретичного матеріалу на 
різних онлайн-платформах

Використання яких можливостей цифрового (дистанційного) 

навчання Ви вважаєте найбільш вагомим? 

на мою думку, переваги відсутні

Дистанційне 
навчання 

індивідуалізація навчання 224 здобувачі

комплексне ознайомлення з усім
курсом дисципліни 211 здобувачів

можливість продовження у часі

засвоєння матеріалу 104 здобувачі

гнучкість навчання у виборі найбільш

зручних умов (місця і часу) 117 здобувачів

8 здобувачів
налагодження та стимулювання
зворотного зв’язку 14 здобувачів

забезпечення діалогу та 
постійної підтримки 7 здобувачів

27 здобувачів



Наскільки Ви задоволені технологіями дистанційного

навчання, які застосовуються в Університеті в умовах

карантину?

Повністю задоволений

218

247

179

43

25
Категорично не задоволений

Скоріше не задоволений

Частково задоволений

Скоріше задоволений



Чи забезпечується в умовах карантину (дистанційної 

роботи) проведення занять?

Частково

Ні

Так

450

43
219



Чи задоволені Ви оперативністю інформування щодо

термінів виконання робіт, термінів звітування тощо в 

умовах дистанційної роботи?

Категорично не задоволений

Скоріше не задоволений

Скоріше задоволений

Повністю

задоволений

30

186

334

236



Яким чином забезпечується виклад лекційного

матеріалу в умовах карантину?

Надається конспект 
лекцій у дистанційному 

курсі

Через онлайн
відеозв’язок

272

Через аудіо-,
відеозапис

298

2715

Викладаються 
презентації



Якою, на Вашу думку, є результативність освітнього

процесу в умовах дистанційної роботи?

Висока

49

Низька
Нижче

середньої Середня
Вище

середньої

72

275

224

92



Чи проводиться у Вас поточний контроль знань?

79

633

.



Чи змінився розподіл балів при оцінюванні знань у 

зв’язку з переходом на дистанційне навчання?

Важко 
відповісти

01

53

130 226

170

133

06

Так,
абсолютно

Частково Змістився акцент, 
оскільки перевага 

надається 
самостійній роботі 

студента

Ні, вимоги 
залишилися 

без змін



Основними перевагами дистанційного навчання є:

регулювання власного
режиму навантаження

багато часу, вільного від пар

додаткове 
навантаження для 

самоосвіти

розвиток особистої 
ініціативи

194
109

74 335



Недоліками дистанційного навчання є:

недостатній
особистий контакт

з викладачем

брак
спілкування з

однокурсниками

надмірне
завантаження

студента

234
224

136

89
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недостатнє
забезпечення

навчального контенту
з предмету



На Вашу думку рівень розвитку дистанційного

навчання в Університеті за вашою освітньою

програмою є:

177

318

177

40

високий

достатній

задовільний

незадовільний




