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НОВА ОСВІТА В УМОВАХ КАРАНТИНУ
Анотація. В роботі висвітлюється проблематика сучасного стану освіти в Україні і світі, а саме динаміка змі-
ни кількісних показників учасників освітнього процесу в традиційних ВНЗ та на навчальних онлайн плат-
формах в умовах карантину та обмеженості доступу до навчальних закладів. Проаналізовано основні методи-
ки дистанційного навчання та проведено анкетування учасників онлайн навчання. Результати дослідження 
демонструють нам перспективність заміни існуючих принципів навчання, тобто перехід від традиційних ме-
тодів освіти до навчання з використанням сучасних технологій. Такі твердження базуються на статистичних 
даних, отриманими під час проведення соціологічного опитування. У статті розглянуло та проаналізовано 
перелік позитивних та негативних чинників, що впливають на перебіг та якісні зміни освітнього процесу.
Ключові слова: онлайн освіта, дистанційні курси, нова освіта, карантин, проблеми освіти.
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MODERN EDUCATION IN RESPONSE TO QUARANTINE
Summary. The present article is concerned with the current state of education in Ukraine and worldwide. 
The dynamic pattern of the quantitative indicators of the participants involved into the educational process 
in traditional universities and online educational platforms in quarantine period was reviewed in this paper.  
The main methods of distance learning were analyzed by the authors. A survey of participants who take 
part in online learning courses was conducted. The results of the research demonstrate us that the process of 
changing the existing educational principles is very promising, I mean the transition from traditional meth-
ods of education to modern technologies. Such statements are based on statistics obtained during the survey.  
The list of positive and negative factors that affect the course of actions and qualitative changes in the educa-
tional process were analyzed in this article. Today, in Ukraine, a large number of institutions to improve the 
skills of their employees implement the concept of permanent education. Doctors, lecturers, teachers need to 
update their knowledge regularly and improve their professional skills by participating in conferences, qual-
ification courses, internships and other thematic events. The authors of this article create online registration 
system for online advanced training courses, which took place during quarantine in ESIPE of IFNMU (Educa-
tional Scientific Institute of Postgraduate Education based at Ivano-Frankivsk National Medical University). 
As a result of the implementation of the online registration mechanism from 04.02.20 till 06.26.20 more then 
45 thematic career development course were held, in which more than 1,300 students took part and received 
certificates. To improve the educational process at the postgraduate stage, a questionnaire was developed to 
interview course participants. 231 people took part in the survey, the results are summarized in the following 
diagrams. Thus, these results show us that online education allow us not to stop the process of education in the 
time of quarantine and give us possibilities to save jobs in the postgraduate sector.
Keywords: online education, online courses, modern education, quarantine, problems of education. 

Постановка проблеми. Враховуючи 
складні епідеміологічні умови, які спосте-

рігаємо впродовж останнього півріччя в Україні 
і світі, актуальність питань, які стосуються дослі-
дження та інтеграції в навчальний процес дис-
танційної освіти, не викликає ніяких сумнівів. Ре-
алії сьогодення демонструють нам невід’ємність 
участі інформаційних технологій в освітньому 
процесі, який готує фахівців високого рівня. Для 
впровадження новітніх підходів в навчальний 
процес не достатнім є лише перегляд, доповнення 
та оновлення навчальних програм. На перший 
план, при модернізації навчального процесу, ви-
ходять новаторські освітні технології. Як показує 
практика, процес навчання в вищих навчальних 
закладах, в більшій мірі, реалізовується методи-
ками, що беруть свій початок ще з кінця ХХ-го 
століття, і потерпіли незначних видозмінень. Це 
стосується більшості закладів освіти в Україні і не 
тільки, лише поодинокі з них вже розпочали про-

цес впровадження повноцінних інструментів дис-
танційного навчання чи онлайн освіти.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Світова практика демонструє 
нам вихід самоосвіти на перший план в процесі 
освоєння обраної професії. Такі тенденції ще раз 
доводять той факт, що навіть ті методики навчан-
ня, які були актуальними лише два десятиліття 
тому, сьогодні вважаються вже не достатньо дієви-
ми і продуктивними. Таку теорію гарно проілю-
струє історія розвитку комп’ютерів, мобільних при-
строїв та інших ґаджетів. Всі ми добре пам’ятаємо, 
як п’ятнадцять років тому основним засобом для 
обміну інформацією була дискета, а сьогодні ви 
не знайдете жодного комп’ютера на якому можна 
було б переглянути інформацію збережену на ній. 
Такі процеси відбуваються і в галузі освіти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Погляди науковців на пошук альтернатив до ста-
ціонарної освіти з роками змінювалися. Одними 
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з перших, хто досліджували освіту на предмет дис-
танційності стали американські науковців МакІса-
ак та Ґунавардена [1, с. 5], які в 1996 р. опубліку-
вали посібник з досліджень освітніх комунікацій 
та технологій, де стверджували, що дистанційне 
навчання – це ніщо інше, ніж класичні освітні 
практики, що застосовуються до слухачів, які з тих 
чи інших причин є фізично відірваними від ви-
кладача. В 2012 р. інші американські дослідники 
Мур і Кірслі [2, с. 2] висловлюють позицію, що дис-
танційна освіта – це сукупність процесів, при яких 
викладання та засвоєння знань відбуваються на 
відстані з застосуванням технічних засобів для ко-
мунікації. В цьому ж році на 56-ій щорічній конфе-
ренції присвяченій дослідженню людського мента-
літету двоє науковців Фінч та Джейкобс [3, с. 546] 
виступили з твердженням, що всі форми навчан-
ня, де викладач і слухач географічно перебувають 
в різних локаціях – приречені стати тимчасовими. 

В Україні ключові питання онлайн освіти під-
німаються головою Асоціації докторів філософії 
України Дмитром Лозовицьким [4], який фор-
мулює їх наступним чином: повільний розвиток 
швидкісного мобільного інтернету; відсутність ін-
новаційного мислення, методологічного апарату 
та практики дистанційного викладання у тради-
ційних університетів; тривале ігнорування мож-
ливостей використання онлайн-освіти для дистан-
ційного та інклюзивного навчання з боку держави.

Одночасно з цим спостерігаємо в Україні від-
криття нових перспектив для онлайн-освіти за 
рахунок створення MOOC [5, с. 35–50] (Massive 
open online course) – нерозвинуті масові відкри-
ті онлайн-курси, які надають ряд можливостей, 
таких як: інклюзивна освіта; інтеграція сіль-
ських районів у загальні процеси розвитку осві-
ти та науки, що дасть можливість привести в дію 
«соціальний ліфт» для талановитої молоді; поява 
нових спеціальностей та освітніх програм у сфе-
рах, які характеризуються браком фахової літе-
ратури та академічних знань;

Мета статті. Проаналізувати стан сучасної 
освіти в умовах нових викликів, зокрема каран-
тину, які обмежують традиційні способи та засо-
би здобуття освіти, зважаючи на потреби фахів-
ців педагогічного, медичного та інших профілів 
в неперервному навчанні.

Виклад основного матеріалу. На сьогод-
нішній день, в Україні велика кількість галузе-
вих установ для підвищення кваліфікації своїх 
співробітників реалізовує концепцію безперерв-
ного навчання. Лікарі, викладачі ВНЗ, вчителі 
потребують регулярного поновлення своїх знань 
та удосконалення професійних навичок шляхом 
прийняття участі в конференціях, курсах підви-
щення кваліфікації, закордонних стажуваннях 
та інших тематичних заходах.

Проаналізувавши світові приклади інновацій-
них методик ведення освітнього процесу, варто від-
мітити одну із найуспішніших освітніх платформ 
під назвою «Courséra», засновану в 2012 році [6]. 
Послугами даної платформи на сьогоднішній день 
скористалися близько 25-ти мільйонів користува-
чів з усього світу, а число студентів, котрі успішно 
закінчили один з п’яти найпопулярніших онлайн 
курсів складає приблизно по двісті тисяч на кожен 
курс. Якщо звернутися до статистики і проаналізу-
вати кілька популярних класичних університетів, 

таких як Гарвард, Болонський університет, чи на-
віть найбільший український Київський універси-
тет ім. Шевченка, то побачимо, що кількість їхніх 
студентів складає всього лише 20-30 тисяч. Варто 
також відмітити, що в українському освітньому 
онлайн просторі успішним прикладом застосуван-
ня методики самоосвіти став проект «Prometheus» 
[7], який за пів року набрав на відкриті онлайн-
курси близько 50-ти тисяч слухачів, а ще за рік 
існування даної платформи збільшив число своїх 
користувачів до двохсот п’ятдесяти тисяч.

Зважаючи на не системність впровадження 
онлайн освіти в Україні, варто звернути увагу 
на програмні продукти не адаптивного харак-
теру. Однією з найрозвиненіших систем такого 
типу в Україні є Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment або «Moodle» [8]. Йде мова 
про модульне об'єктно-орієнтоване динамічне на-
вчальне середовище, яке також відоме нам під на-
звами: LMS (система управління навчанням), CMS 
(система управління курсами), VLE (віртуальне 
навчальне середовище), які, в свою чергу, пропо-
нують широкий спектр інструментів для дистан-
ційного комп’ютеризованого навчання студентам 
та викладачам. Застосовуватися «Moodle» може 
як в період додипломного навчання, так і в період 
післядипломної освіти, наприклад для курсів під-
вищення кваліфікації, які можуть проходити в на-
вчальних класах з застосуванням сучасних тех-
нологій, або в домашніх умовах з використанням 
персональних пристроїв інтернет комунікації.

У 2012 році Гарвардський університет (Harvard 
University) у співпраці з Mассачусетським техно-
логічним інститутом (Massachusetts Institute of 
Technology) виступили з новаторською ідеєю ство-
рити edX [9], некомерційну платформу для онлайн-
навчання, яка б об’єднала в собі групу навчальних 
закладів для ведення діяльності спрямованої на 
переосмислення та модернізацію існуючого стану 
сучасної освіти. В той самий час суспільство стика-
ється з низкою освітніх викликів, які є добре знайо-
мими нам і до сьогодні, а саме: обмежений доступ 
до високого рівня якості освіти; брак професійної 
підготовки та прогалини в знаннях і навичках, 
спричинені швидкоплинністю технологічного про-
гресу; надмірно високі фінансові та часові затрати 
необхідні для отримання глибоких знань та про-
фесійної кваліфікації. 

Дані про edX платформу представлені на офі-
ційному сайті наступною таблицею:

Авторами даної статті розроблено систему 
онлайн реєстрації лікарів на курси підвищення 
кваліфікації, що відбувалися дистанційно за час 
карантину в ННІПО (Навчально-науковому ін-
ституті післядипломної освіти) на базі ІФНМУ 
(Івано-Франківського національного медично-
го університету). В результаті запровадження 
механізму онлайн реєстрації з 02.04.2020 р. по 
26.06.2020 р. було проведено 47 курсів тематич-
ного вдосконалення, в яких взяли участь і отри-
мали сертифікати понад 1300 слухачів. Таким 
чином, дані результати демонструють нам те, що 
онлайн навчання дозволило не зупиняти процес 
освіти в умовах карантину і зберегти робочі місця 
для викладачів післядипломної освіти ІФНМУ. 

Попередні спроби запровадження такого типу 
онлайн-курсів демонструють нам можливість вве-
дення змін в першу чергу у процес реєстрації слуха-
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чів. Таку можливість нам надає компанія «Google», 
пропонуючи для цього додаток «Google Forms» [11], 
в якому з легкістю можна проводити онлайн реє-
страцію слухачів. Чотири роки тому на базі ІФНМУ 
вперше успішно реалізовано онлайн реєстрацію 
слухачів на курси тематичного вдосконалення. Така 
практика показала, що вона має вагому перевагу, 
йде мова про спрощення проведення реєстрації осіб, 
які проживають в інших населених пунктах, відда-
лених від місця проходження курсів. Що в свою чер-
гу спровокувало значну економію коштів для слуха-
чів та для університету. Сьогодні в ІФНМУ успішно 
функціонує онлайн реєстрація інтернів.

Для покращення освітнього процесу на ета-
пах післядипломного вдосконалення професій-
ної кваліфікації була розроблена анкета для 
опитування слухачів курсу. В опитуванні взяла 
участь 231 людина, результати підсумовані в на-
ступних діаграмах.

При можливості вибору форми навчання на 
циклах тематичного удосконалення в майбут-
ньому Ви обрали б (діаграма 1).

Опитування слухачів стосовно вибору пріори-
тетної форми навчання показало, що традиційна 
тобто очна форма навчання цікавить лише 13,7% 
опитаних, натомість 82,8% респондентів вважа-
ють зручнішим навчатися без відриву від роботи 
(або з частковим відривом), що обумовлено, на 
думку авторів, фінансовими причинами, а саме 
збереженням заробітної плати, а для людей з ін-
ших міст проблемами пов’язаними зі зміною міс-
ця проживання на період курсів та ін.

При реєстрації на поточні курси тематично-
го удосконалення в дистанційному режимі най-
більшими труднощами були (діаграма 2).

Враховуючи той факт, що вік опитаних слухачів 
коливається від 25 до 76 років, природнім було очі-

кувати від старшого покоління виникнення певних 
труднощів з використанням інформаційних техноло-
гій. Однак, якщо проаналізувати діаграму 2, очевид-
ним стає те, що 65% респондентів не мали жодних 
проблем з реєстрацією, лише кожен 5-ий опитаний 
заявляє про виникнення певних труднощів при ро-
боті з онлайн формами. На думку авторів така ста-
тистика є, без сумніву, позитивним показником.

При проходженні поточного циклу тематич-
ного удосконалення в дистанційному режимі 
найбільшими труднощами були (діаграма 3).

Аналізуючи діаграму 3 можемо зробити висно-
вок, що більше половини слухачів не мали жодних 
труднощів з проходженням курсів і не виявили 
недоліків в дистанційній формі навчання. Дана 
діаграма піднімає питання узгодження графіків 
робочого часу викладачів ВНЗ та слухачів, це під-
тверджується тим фактом, що кожен п’ятий слухач 
висловлює бажання щодо зміни годин проведення 
курсів. Така ситуація зумовлена тим, щоб робочі 
години практикуючого лікаря накладаються на 
графіки проведення курсів, а це, в свою чергу, без-
посередньо впливає на графіки робочого дня ви-
кладачів ВНЗ і провокує потребу їх корекції.

За умови дистанційної форми навчання на 
поточному циклі тематичного удосконалення 
подача навчального матеріалу найбільш опти-
мально сприймалась:

Діаграма 4 ілюструє виникнення у слухачів кур-
сів бажання навчатися за традиційними (34,1%) 
та новітніми (40,7%) методиками викладення ма-
теріалу. Такі показники, на думку авторів, обумов-
лені віковим складом опитаних слухачів. 

Продовжуючи тему інноваційних методик на-
вчання варто зупинитися на праці американсько-
го педагога і вченого Едгара Дейла [12, с. 15–24], 
який досліджував продуктивність педагогічних 

Таблиця 1
Зведені показники функціонування платформи edX

5743 
інструктори

24 мільйони 
унікальних користувачів

80 мільйонів 
унікальних реєстрацій

145+ 
партнерів 

196 
залучених країн

3 000+ 
курсів

1,6 мільйона 
виданих сертифікатів

443 мільйони+ 
проблем вирішених 

через форуми і соц. мережі
121,5 мільйонів 

переглянутих відео

Джерело: [10]

Діаграма 1. Загальне бачення слухачів курсів стосовно пріоритетності різних форм навчання
Джерело: розроблено авторами

При можливості вибору форми навчання на циклах тематичного 
удосконалення в майбутньому Ви обрали б:

Очну форму навчання;
Дистанційну форму навчання;
Змішану форму (дистанційне + очне
навчання);
Проходження циклів тематичного 
удосконалення – недоцільне;
Я би хотіла, щоб були варіанти очного 
навчання, а також варіанти заочного;
Дистанційно, але важко без відриву від 
роботи.
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При реєстрації на поточні курси тематичного удосконалення в дистанційному 
режимі найбільшими труднощами були:

Відсутність мовного контакту з 
інспекторами, що приймають документи;
Відсутність практичного досвіду 
користування он-лайн платформами;
Перебійний інтернет;
Недоступність технічного забезпечення
(комп’ютер, планшет, смартфон);
Жодних труднощів не було;
Проблеми зору;
Covid, брак часу.

 Діаграма 2. Результати опитування щодо виявлення недоліків,  
які викликали у слухачів труднощі при реєстрації на курси

Джерело: розроблено авторами

При проходженні поточного циклу тематичного удосконалення в дистанційному 
режимі найбільшими труднощами були:

Відсутність "живого" спілкування;
Відсутність практичного досвіду 
користування он-лайн платформами;
Перебійний інтернет;
Недоступність технічного забезпечення;
Жодних труднощів не було;
Незручний лекційний час 16-17год;
Відсутність часу, у зв'язку із проведенням 
курсів без відриву від виробництва;
Не вистачало часу вчасно проходити
тести;
Так як чергування бувають і на цілу добу, 
не завжди є час, щоб повністю прослухати 
лекцію і пройти тести на робочому місці, 
тому термін здачі тестів можна було б 
продовжити;
Поєднання з роботою (деколи брак часу).
 

 
Діаграма 3. Зведені результати опитування слухачів  

стосовно виявлення недоліків дистанційного навчання
Джерело: розроблено авторами

клі тематичного удосконалення, складність ви-
кликали наступні моменти (діаграма 5).

Інформація, одержана авторами з діаграми 5 вка-
зує на необхідність доопрацювання структури тесто-
вих завдань, так як лише кожен шостий з опитаних 
вважає, що структура та стиль формування запитань 
в тестах не потребують корекції та внесення змін. 

На Вашу думку, яка форма контролю за за-
своєнням поданого навчального матеріалу є най-
більш прийнятною (діаграма 6).

Результати опитування, які можемо спостері-
гати на діаграмі 6, показують нам, що двоє з трьох 
слухачів вважають оптимальною тестову форму 
контролю. Трохи більше четвертини опитаних на-
дають перевагу ситуаційним задачам, як одному 
із найзручніших і найпродуктивніших методів оці-
нювання знань. На думку авторів такі показники 
є позитивними, в зв’язку з тим, що тестування вва-
жається одним із тих методів контролю, які дозволя-
ють неупереджено оцінити рівень знань слухачів.

підходів у навчальному процесі. В ході своїх до-
сліджень він виявив той факт, що найдієвішим ме-
тодом засвоєння інформації є навчання інших 
та практичні заняття по застосуванню теоретично-
го матеріалу. Підсумком його багаторічної роботи 
стала «Піраміда навчання», сформована на основі 
«Dale’s cone of experience» (конус Дейла), яка пока-
зує нам, що «активне навчання» стає одним із най-
дієвіших методів для отримання високих резуль-
татів в освітньому процесі. Дослідження Дейла 
демонструють нам те, що найвищі показники при 
засвоєнні матеріалу забезпечує практичне засто-
сування набутих знань (90%), натомість слухання 
теоретичного матеріалу під час лекції забезпечує 
нам лише 5% засвоєння інформації, цей показник 
зростає при перегляді слухачами відео презента-
цій, тому, на думку авторів, перевагу у викладенні 
нового матеріалу слід надавати саме останньому.

При виконанні тестових завдань, як форми 
контролю засвоєння матеріалу на поточному ци-
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При опрацюванні поданого навчального ма-
теріалу Ви відмітили (діаграма 7).

У випадку повторних дистанційних форм на-
вчання на циклах тематичного удосконалення 
(зважаючи на те, що дистанційні ТУ проходять 
без відриву від виробництва) Ви вважаєте мож-
ливим (діаграма 8).

Дві останні діаграми ілюструють нам пози-
тивний досвід проведення курсів як для слуха-
чів, так і для викладачів.

Висновки і пропозиції. Вище описані дослі-
дження підтверджують той факт, що на сферу освіти, 
як і на інші сфери нашого повсякденного життя, має 
вплив технічний процес, який тягне за собою незво-
ротні зміни. На сьогоднішній день українська вища 
та середня освіти реалізуються лише в навчальних 
закладах, частина з яких прагнуть іти в ногу з ча-
сом і швидко адаптуються до еволюції світових тен-
денцій, однак, є й такі, які звикли діяти за напра-
цьованими схемами і з побоюванням ставляться до 
сучасних підходів, що, в свою чергу впливає на кіль-
кісні показники абітурієнтів в таких закладах. Така 
ситуація провокує зниження популярності того чи 
іншого закладу серед вступників, що, в свою чергу, 
призводить до підняття питання доцільності функ-
ціонування цілого ряду ВНЗ. Наявність таких про-
блем у низки навчальних закладів України показує 
нам актуальність даної тематики та спонукає до по-
шуку шляхів стосовно їх вирішення. 

Принципова відмінність між стаціонарним 
навчанням та дистанційним полягає в забезпе-
ченні мобільності, а саме у відсутності прив’язки 
слухачів до місця проживання. Це відкриває для 
слухачів можливості вибору з більш широкого 
кола освітніх закладів та онлайн платформ, тим 
самим спонукаючи університети до боротьби за 
виживання. Зважаючи на це, університети пови-
нні розвивати перелік наступних показників:

1) якість освіти;
2) доступність викладення матеріалу;

Діаграма 4. Рекомендації слухачів щодо форми викладу теоретичного матеріалу
Джерело: розроблено авторами

За умови дистанційної форми навчання на поточному циклі тематичного 
удосконалення подача навчального матеріалу найбільш оптимально сприймалась:

У вигляді текстового матеріалу;
У форматі презентації;
У форматі відеолекції;
Жодна форма не прийнятна;
Добре б було надати можливість задавати 
питання. Наприклад після лекції 
задаються у чаті питання, а потім 
систематизуються, і лектор дає відповіді;
Презентація + відеолекція;
Всі добре сприймались;
Оптимально у всіх видах подачіматеріалу;
Всі форми цікаві;
Всі форми сприймалися добре;
Відеолекція + презентація;
Поєднання різних форм;
Всі формати оптимальні;
Комфортними для сприйняття були всі 
вищевказані пункти.

 

Рис. 1. Конус досвіду Едгара Дейла  
(Dale’s cone of experience)

Джерело: [12, с. 15–24]

 

3) гнучкість освітнього процесу;
4) вплив слухача на навчальний процес.
Якщо для стаціонарного навчання основними по-

казниками виступають: навчально методична база, 
локація, соціальні фактори, логістика, матеріально-
технічна база, то в онлайн навчанні одну з основних 
ролей відіграє вільна можливість слухача обрати 
ВНЗ без прив’язки до попередніх аргументів. Якщо 
подивитися на ситуацію з зворотнього боку, то кожен 
навчальний заклад чи онлайн платформа для на-
вчання прямо зацікавлені в кількості слухачів, саме 
тому їхня думка стосовно принципових питань пере-
бігу освітнього процесу повинна бути почутою. 
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При виконанні тестових завдань, як форми контролю засвоєння матеріалу на 
поточному циклі тематичного удосконалення, складність викликали наступні 

моменти:

Наявність тільки однієї правильної 
відповіді;
Незрозуміле формулювання запитань;
Невідповідність запропонованих 
відповідей поставленому запитанню;
Незручний формат/вигляд тестового 
завдання;
Не люблю розв’язувати тести взагалі;
Складності не було.

 Діаграма 5. Загальне бачення слухачів курсів стосовно стилю формування тестових завдань
Джерело: розроблено авторами

На Вашу думку, яка форма контролю за засвоєнням поданого навчального 
матеріалу є найбільш прийнятною:

Тестові завдання;
Ситуаційні задачі;
Реферат;
Іспит/залік в режимі он-лайн;
Тільки не реферат і не іспит/залік;
І тести і ситуаційні задачі добре б було;
Практичні навички вживу якби можна 
було, тому що це справжній контроль 
засвоєного матеріалу;
1, 2, 4.

 
Діаграма 6. Пропозиції слухачів щодо вибору форми оцінювання рівня засвоєння матеріалу

Джерело: розроблено авторами

При опрацюванні поданого навчального матеріалу Ви відмітили:

Занадто великий обсяг поданого 
матеріалу;
Занадто малий обсяг поданого 
матеріалу;
Можна було б подати дві різні теми в 
один день;
Бракує ілюстративного матеріалу;
Все влаштовує;
Важко поєднувати з роботою;
Іноді текст нечитабельний.

 Діаграма 7. Пропозиції слухачів стосовно об’єму та подачі теоретичного матеріалу
Джерело: розроблено авторами
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У випадку повторних дистанційних форм навчання на циклах тематичного 
удосконалення (зважаючи на те, що дистанційні ТУ проходять без відриву від 

виробництва) Ви вважаєте можливим:

Проведення окремих занять в он-лайн 
режимі у визначеній годині;
Формат відеоконференції;
Формат вебінару;
Заняття он-лайн за присутності всіх 
слухачів неможливе через графік роботи;
Формат поточного циклу ТУ найбільш 
оптимальний;
Все влаштовувало, просто, як я вже 
казала, добре би було мати можливість 
зворотнього зв’язку;
Дякую!!!
Подовжити години здачі після 20:00.

 Діаграма 8. Рекомендації слухачів щодо модифікації формату проведення курсів
Джерело: розроблено авторами
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