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Публікації останніх часів рясніють аналізом труднощів, з якими 

зіткнулися викладачі закладів вищої освіти під час дистанційного навчання. 

Проте в організації сучасного освітнього простору не можна не враховувати 

думку студентів. Саме тому ми й провели опитування молодіжної аудиторії, 

маючи на меті проаналізувати  судження здобувачів освіти щодо основних 

переваг та недоліків дистанційного навчання. У дослідженні взяли участь 118 

студентів вісімнадцятьох закладів вищої освіти України.  

Аналіз результатів опитування виявив таке. У переважної більшості 

студентів підготовка до занять у дистанційному форматі займала більше часу, 

ніж до того (понад 75 %). Причини цього були різні:  неправильне планування 

робочого часу, неналежні умови навчання, надмірна кількість  завдань у 

письмовій формі фактично без проведення занять онлайн тощо. На 

підтвердження останнього свідчить той факт, що лише третина опитаних 

користувалась інформацією електронного курсу, розміщеного на сайті 

закладу/сторінці викладача, більшість же здійснювала  самостійний пошук 

джерел інформації. Особливо важко це було робити студентам-

першокурсникам.  

Щодо способів опрацювання навчального матеріалу. Переважним 

чином вони зводились до конспектування в зошитах та підготовки презентацій 

(такий вид діяльності практикували понад 60 % респондентів). Нажаль, частка 

видів діяльності, що потребували не репродукції, а творчого застосування 

нової інформації – підготовки проєктів, роботи у віртуальному середовищі,   

розв'язування задач та графічно-розрахункових завдань – набагато менші. 

Чинниками, що заважали якісному опрацюванню навчального матеріалу з 

фахових дисциплін під час дистанційного навчання, респонденти передусім 

визнали надмірно великі обсяги самостійних завдань,  відсутність оперативної 

комунікації з викладачем і відсутність спілкування з викладачем онлайн. При 

цьому відсутності необхідних ґаджетів та неякісному інтернет-зв’язку 

студенти відвели останні місця. 

Основними перевагами дистанційного навчання порівняно з 

традиційним здобувачі освіти обрали можливість виконувати завдання у 

зручний час і зменшення витрат часу та коштів на проїзд. Набагато більше 

зазначили недоліків: збільшення обсягу завдань, неможливість виконувати 

лабораторні/практичні роботи, погіршення стану здоров’я від надмірного 

сидіння біля комп’ютера, відсутність спілкування наживо, недостатня 

кількість необхідних інструкцій та методичних матеріалів, невміння 

викладачів вільно користуватися електронними ресурсами. У підсумку – 

приблизно 50 % студентів висловили бажання у подальшому оволодінні фахом 

залишити тільки деякі елементи дистанційного навчання, решта – повернутись 

до традиційного. 


