
Думка студентів 1 групи 2 курсу щодо 
дистанціи ного навчання 

Студент 1: 

«Плюси: 

Додактовий час (до 4х годин кожен день), зекономлений на їзді. Як наслідок 

- більше часу на домашню роботу та на відпочинок, а звідси - краща 

успішність. 

Деякі викладачі дозволяють записувати пари, що дозволяє передивлятися їх в 

тій швидкості і в той час, який зручно. Робити паузи, щоб подумати. 

Вертатися до лекцій, коли не виходить в дз. В конспект всі деталі викладок, 

які викладач може проговорити вголос, не запишеш. 

Комфорт власного місця проживання сприяє кращому навчанню. Улюблена 

їжа, зручний домашній одяг. Я все життя вчуся, лежачи на ліжку - і пишу дз, і 

думаю. Мені не зручно сидіти на стільцях, тому, коли я в аудиторії, деколи я 

кладу ногу на стілець. Деякі викладачі бачать в цьому прояв неповаги. 

Дистанційна освіта допомагає уникати таких дрібних людських конфліктів, і 

в аудиторії, і в міському транспорті, оскільки всі знаходяться в комфорті 

власного місця проживання. Ні про одяг, ні про зачіску зауваження не 

актуальні. Загалом дистанційна освіта інклюзивніша, ніж очна. За багатьох 

життєвих обставин і людських особливостей дистанційна освіта дає людям 

однакові можливості. 

Відсутність мінусів: 

Я ще ніколи під час дистанційної освіти не відволікався більше, ніж під час 

очної, а це часто приводять як аргумент проти дистанційної. Якщо я 

відволікаюся, значить я втомлений, і мені потрібно відпочити. Під час 

дистанційної освіти я можу просто взяти і 15 хвилин поспати, потім 

продовжити працювати. Під час очної мені доводиться терпіти до кінця 

непродуктивного робочого дня. 

Інший аргумент проти дистанційної освіти - відсутність фідбеку від 

викладачів. Я такого не помічав. Викладачі тепер відповідають протягом 

декількох днів, але я також можу взяти час на обдумування своєї відповіді. 

Це сприяє повільнішому і кращому діалогу. 



Викладачі скаржаться, що контроль знань у вигляді контрольних проводити 

набагато важче. На цей аргумент в мене заперечення більш фундаментальне - 

контроль знань взагалі не потрібен і не має ніякого стосунку до освіти. 

Неможливість провірити свою відповідь на графічному калькуляторі під час 

очного навчання, і зниження балів хоч за загублений знак, хоч за незнання 

рішення - не сприяє кращому навчанню, або більш об`єктивному 

оцінюванню - це вічний тест на уважність і швидкість, які, хоч і є важливими 

якостями, не є навіть хоч трошки важливими в фундаментальній роботі - 

статтю за годину ніхто не пише, а знак можна виправити потім. Ці якості 

провіряють, тому що їх провірити найлегше. 

Висновок: 

Дистанційна освіта в будь-якому аспекті краща, ніж очна. Вона більш 

інклюзивна для людей з різними характерами і потребами. Вона показує, як 

багато в освіті було лишніх речей для прикраси, і як просто їх позбутися без 

втрати якості. Можна зробити мішану освіту - хто хоче - приїжджає, хто не 

хоче - дивитися трансляцію з аудиторії. Це було б дуже прогресивно. Я 

сподіваюся, що цей досвід дасть ідеї адміністрації для покращення логістики 

навчання.» 

 

Студент 2 

«Одразу хочу висловити подяку всім викладачам,  що проводять якісні та 

корисні заняття, як лекції, так і семінари, в нових, незвичних умовах. Я 

прихильник очного навчання, тому мій улюблений формат лекцій – коли 

викладач щось пише на дошці: так легше зосередитись та встигати за 

викладками.  

Щодо плюсів дистанційного навчання, я можу назвати тільки зменшення 

ризиків захворіти на COVID-19. Справді, здоров’я – це дуже важливо, але на 

жаль, усі інші фактори можна віднести до мінусів: 

• знизився ступінь уваги на заняттях: вдома є дуже велика кількість 

факторів, як-то розмови батьків, собака, неочікувані справи, що 

потрібно терміново зробити; також, особливо на семінарах, заняття 

іноді перетворюється на розмову двох людей, що теж не сприяє 

розумінню складного матеріалу; 

• кожне домашнє завдання потрібно оформлювати та висилати, на що 

витрачається велика кількість часу, але такий масив роботи несильно 



допомагає вивчити щось нове: виходить так, що все просто неможливо 

встигнути зробити якісно, тому знання поверхневі; 

• університет – це не тільки про навчання: студентське життя, нові 

знайомства, спілкування з викладачами – все це майже неможливо в 

умовах карантину; ми не бачимо одне одного, тільки чуємо 

неперсоніфікований голос через екран. 

Скільки я себе пам’ятаю, я кудись поспішала: до дитсадочку, потім до 

школи, їхала в ліцей у натовпі, а потім бігла на додаткові заняття. Коли я 

вступила на фізичний факультет, шалений темп життя залишився зі мною. 

Але мене ніколи це не засмучувало, навіть навпаки, більш мотивувало щось 

робити. Існує навіть такий вираз: «чим більше планів, тим більше встигаєш 

зробити». Коли ввели карантин, перші тижні, звичайно, відчувалися немов 

відпустка: сидиш вдома, можеш робити те, на що завжди не вистачало часу. 

Але потім я почала сумувати за своїм «вкраденим» ковідом життям. 

Непомітно минув рік, але геть нічого не змінилося. Зараз кожен день нагадує 

«день бабака»: прокинувся, поснідав, просидів весь день за навчанням, 

заснув. (ось відео, що ілюструє  мій день: https://youtu.be/lcMFnQO8sFE) Я 

втратила будь-яку мотивацію та бажання навчатись, тому що тепер цей 

процес асоціюється не з прагненням до нових знань, а з нескінченним 

сидінням за монітором на самоті.  

У навчанні для мене завжди було важливо відчувати віддачу від викладача: 

бачити його посмішку на правильну відповідь, чути, що ми гарно 

попрацювали, тощо. Зараз ми висилаємо домашні завдання немов у пустоту, 

але я розумію викладачів: вони не можуть перевірити таку величезну 

кількість робіт. 

Тож, мені дуже не вистачає живого спілкування, тому я сподіваюся, що ми 

повернемося до очного навчання.» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


