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Характеристика дослідження
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Профіль респондентів1
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Фізичний стан під час самоізоляції

Емоційний стан під час самоізоляції

Самоізоляція і навчальна діяльність

Самоізоляція і наукова робота



Профіль респондентів

Вік учасників опитування Стать учасників опитування



Профіль респондентів

Досвід роботи в освіті учасників опитування



Фізичний стан під час самоізоляції

Досвід роботи в освіті учасників опитування



Фізичний стан під час 
самоізоляції

Види фізичної активності Час за комп’ютером / ноутбуком



Емоційний стан під час 
самоізоляції

Панівні емоції під час самоізоляції

0

10

20

30

40

50

60

70

80

березень квітень травень



Інструменти для проведення
занять
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електронна 
пошта

Vber Zoom Moodle Telegram Google Classroom Google Meet

кількість респондентів



Інструменти для проведення
занять

Discord Webex
My English 

Lab

Youtube Instagram Classtime

Office 365
Facebook 

Messenger
Instagram



Нові вміння, здобуті під час 
самоізоляції

Користування 
новими онлайн 
інструментами

Надання 
зворотного 

зв’язку (feedback)

Розроблення 
відеоуроків

Організація 
онлайн 

конференцій

Підготовка 
стислих порцій 

інформації
Cамоорганізація Управління часом

Створення 
графічних наочних 

матеріалів

Поводження 
перед камерою

Мультизадачність
Синхронізація 
інформаційних 

потоків

Перевірка завдань 
на унікальність



Перспективи дистанційного
навчання як альтернативи навчанню

в аудиторії



Залучення студентів до активного 
дистанційного навчання
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Можливість навчатися у 
будь-який час

Можливість навчатися у 
будь-якому місці

Можливість навчатися у 
своєму темпі

Доступність навчальних 
матеріалів 

Індивідуальний підхід

Переваги дистанційного
навчання
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Відсутність мотивації у 
студентів

Нестача практичних 
умінь і навиків у 

студентів

Не підходить для 
розвитку комунікативних 

вмінь

Відсутність мотивації у 
викладача

Відсутність практичних 
умінь і навиків у 

викладачів

Недоліки дистанційного
навчання



Бажання повернутися до 
традиційного формату 

проведенння занять



Вплив на наукову активність



Участь у конференціях



Публікувальна активність (статті)



Публікувальна активність
(монографії)



Зміни життєвих цінностей

Зростання ролі 
родини

Ігнорування 
дрібних приводів 

для хвилювань
Турбота про себе

Заглиблення у 
себе. Думки про 

сенс життя

Менше уваги до 
зовнішнього 

вигляду (макіяж, 
одяг тощо)



Побажання колегам

Здоров’я 
(х298) 

Терпіння 
(х98)

Успіхів 
(х89)

Натхнення 
(х50)

Щастя 
(х35)


