
З повагою звертаємося до адміністрації фізичного факультету та особисто до декана 
Макарця М.В.  

 
Нижче наводимо наші спільні та особисті думки щодо нашого навчання на фізичному 
факультеті.  

 
● В опитуванні щодо вибору між дистанційним і змішаним навчанням         

проголосувало 23 студенти: 13 за дистанційне, 10 за змішане. 
 

Аргументи за дистанційне:  
1. міркування безпеки; 
2. проблеми логістичного характеру; 
3. арктичні температурні умови; 
4. складність в адаптації до незвичного формату; 
5. проблеми з поєднанням очних і дистанційних занять в один день, що може бути             

виснажливо не тільки для нас, а й для викладачів;  
6. все це відбувається напередодні модульних тижнів; 
7. сумніви, що змішане буде добре реалізовано. 

 
Аргументи за змішане:  

1. при очному навчанні має покращитися якість навчання  
2. це ближче до того типу навчання, на який ми вступали; 
3. соціальне життя і живе спілкування з викладачами і іншими студентами; 
4. більш динамічний процес навчання; 
5. важливість проведення лабораторних робіт своїми руками; 
6. більше можливостей консультацій та додаткових пояснень зі сторони        

викладачів після завершення пари. 
 

● Викладачі не завжди ясно пояснюють дедлайни. 
● Проблеми з актуальністю матеріалів. 
● Часті технічні проблеми у викладачів. 
● Здається, що ми маємо занадто багато годин англійської мови. Частина          

студентів вступила вже з високим рівнем англійської і було б цікаво витратити            
цей час на інші заняття. 
 

● Особиста думка. Єдине що засмучує це складний (високий) поріг входження у           
матеріал, особливо для студентів зі звичайних шкіл. В усьому іншому, крім           
зазначеного претензій немає. — Голопапа Андрій 

● Особиста думка. Я за введення очної частини навчання, де це тільки можливо.            
Проте, якщо буде змішане, то потрібно потурбуватись про час, який іде у киян             
на дорогу (у мене - до 1.5 години). В цілому, маю хороші враження про              
навчання. За цей час зустрілося декілька винятково хороших викладачів, які          
гарно вплинули на мій досвід на фізфаці. Через дистанційний формат буває           
складно сприймати матеріал з презентацій та завчасно підготовлених файлів,         
особливо, коли це відбувається швидко. Добре, коли у викладачів є можливість           
писати на дошці або через планшет. Також, мені було б цікаво відвідувати якісь             
факультативні заняття з тем поза фізикою, або не включених в програму.           
Шкода, що ми пропускаємо традиційні свята на фізфаці (день першокурсника і,           



можливо, день фізика). Було б добре хоча б символічно провести щось в            
онлайн, якщо знову не буде можливості провести традиційно. — Лукіна          
Олександра 

● Особиста думка. У принципі, у навчанні більше влаштовує, ніж не влаштовує.           
Побажання моє (і ще групи моїх одногрупників): залишити можливість         
відвідувати лабораторні роботи очно — це значно покращує розуміння процесу,          
що відбувається -- але залишити цю можливість добровільною, бо для деяких           
студентів поїздки на фізфак та назад у нинішніх умовах є проблемою. —            
Редченко Андрій 

● Особиста думка. Окремим питанням хочу винести тему, яка нерідко         
забувається при розмовах про студентське життя — це особистий час. Я           
вважаю, що позанавчальне студентське життя це добре і сам охоче беру в            
ньому участь. Разом з тим, для мене (і для інших згодних зі мною одногрупників)              
є проблемою, коли викладач каже, что потрібно обрати час після пар для того             
щоб написати якусь перевірочну роботу (СР або КР). проблема у тому, що            
кожен з нас має особисті (часом невідкладні) справи після пар, тому           
синхронізуватися групою добре не виходить, маємо сварки та поламані плани.          
Сподіваюся, що це можна врегулювати, щоб часу на парах вистачало для           
написання перевірочних робіт. Дякую. — Редченко Андрій 

● Особиста думка. Приєднуюсь до того, аби якомога більше занять проводити          
очно, а не дистанційно задля кращого розуміння й подання матеріалів і знань.            
Крім того, наочно набагато краще все сприймається (особливо лабораторні         
роботи, в яких дуже бажано буквально все спробувати руками). Звісно, щодо           
лекцій це не надто критично, тож змішане навчання, в якому лекції дистанційно,            
а семінари й практикуми очно було б теж добре.  
Крім того, теж хотів би зауважити, що проведення контрольних чи самостійних           
робіт в позаурочний час дуже незручно, тож бажано, аби такого не відбувалося,            
тому що це змінює всі плани й створює деякі проблеми й суперечності. Дякую. 
 — Бондарчук Тимофій 

 
Сподіваємося, що наші відгуки та побажання будуть почутими і чекаємо          
розуміння з вашого боку. 
 
З повагою,  
група 5А 1 курсу. 


