
Шановний Миколо Володимировичу!  

 

Дуже дякую вам за таку нагоду поділитися з вами своїми думками стосовно 

навчального процесу. Сподіваюсь, цей семестр для нас всіх буде набагато 

кращим за попередній! 

 

Але для цього, погодьтеся, нам усім треба постаратися. Студентам краще 

себе організувати, зрозуміти важливість гарно навчатися, виконувати 

завдання на хороший результат і т. д. 

Проте і викладачам теж слід докласти зусиль і зробити все можливе, щоб 

якомога більше покращити процес навчання в умовах карантину. Моя думка, 

якщо правильно організуватися, то дистанційна освіта може бути далеко не 

гіршим, а в деяких випадках навіть кращим варіантом, ніж звичайне очне 

навчання. 

 

Бо, як не крути, а ця епідемія просто служить каталізатором невпинного 

процесу переходу навчання як такого на дистанцію. Думаю, вже за нашого 

покоління написання конспектів і проведення лекцій в великих аудиторіях 

стане просто історією. Натомість з’явиться щось нове – і це нове точно буде 

краще!  

 

Та чогось я відійшов в сторону, у вас навчився))). І це перший момент, на 

який я би хотів звернути увагу. Миколо Володимировичу, слухати історії 

цікаво, але це заважає проведенню навчального процесу. Хотів би вас 

попросити приділяти більше серйозності до проведення як лекцій, так і 

семінарів. Розбирати задачі, дотримуватися розкладу, не запізнюватися на 

запланований час.  

 

Загалом таке зауваження до всього навчального процесу. Прошу встановити 

чіткі правила оцінювання по всім предметам, орієнтовні дати проведення 

колоквіумів, контрольних робіт по всім предметам. Щоб не було так, як 

наприклад з Квантовою Механікою в минулому семестрі, що у деяких груп 

перший колоквіум було проведено на тому ж тижні, що й залік. Це як 

мінімум показує ваш непрофесіоналізм. Мені хотілося б бути впевненим, що 

мене ведуть в правильному напрямку, дають потрібні матеріали і 

справедливо їх оцінюють.  

 

Окремий “привіт” хочу передати нашому лектору з Електродинаміки. Те, як 

він провів ЕКЗАМЕН з цього предмету – просто сором! Я впевнений, що 

особисто мою екзаменаційну роботу навіть не подивилися уважно, не дали 



зворотній зв’язок, не вказали на помилки. Оцінювання домашнього завдання 

взагалі не було!!! Нам було сказано потрібну кількість обов’язкових задач до 

допуску до іспиту, але я більш ніж впевнений, що лектор і його помічники 

майже на ті задачі і не дивилися!  

Я міг написати 10 задач, точніше СПИСАТИ, продублювати листи в файлі, 

щоб його об’єм був більшим, і заявити, що я зробив 40 задач. Без питань, 

Віктор Юрійович може бути прекрасним науковцем, але він халтурно 

відноситься до своїх обов’язків лектора.  

 

Хотів би виразити дуже велику подяку лектору з Фізики Атома Зеленському 

Сергію Євгеновичу! Це зразок дуже відповідального відношення до своїх 

обов’язків. За що він мені сподобався: 

1. Дозволив вести запис лекцій, щоб можна було ознайомитися з 

матеріалом в будь-який час. 

2. Більш-менш справедлива система оцінювання. Своєчасне проведення 

колоквіуму, складність списати як на ньому, так і на заліку. До речі, це 

єдиний предмет, де я не списував ні на колоквіумі, ні на заліку, адже 

камера постійно повинна була бути ввімкнена, вівся запис і навіть 

якщо ти десь подивився, на запису це все видно і до тебе будуть 

претензії.  

3. Самі лекції велися дуже гарно. Камера була над листком А4, а лектор 

вів основні записи ручкою і все коментував. До того ж хотів відмітити 

помірний темп викладання матеріалу і його кількість. Вважаю 

неправильним, коли на лекціях дають величезну купу матеріалу, аби 

лише дати.  

Думаю досить. Краще ще раз підсумую все, що хотів сказати: 

1. Зробіть по всім предметам чітку, прозору і справедливу форму 

контролю і оцінювання.  

2. Перевіряйте не лише наявність ДЗ, а й його зміст 

3. Не давайте величезну купу матеріалу, аби лише дати. 

4. Можливо варто задуматися над системою проведення семінарських 

занять. Треба, щоб викладачі знали, як користуватися інструментами 

Zoom, онлайн-дошок і активно це використовували.  

5. Виставляти матеріали лекції у вільний доступ, дозволяти робити запис 

Zoom-конференції (інакше ми все одно будемо це робити☺) 

І наостанок. Особисто я не проти перейти на очне навчання, але поки нам 

треба найефективніше працювати в цих умовах.  

Сподівають, тепер це трапиться.  

 



Дуже дякую вам за увагу, якщо осилили дочитати до цього моменту☺! Хай 

щастить!!! 

 

 

 


