
Дистанційне навчання на факультеті РГФ: погляд  студентів 

 

Карантин вплинув на всі сфери життя, і навчання не було 

виключенням. Спочатку всі ставили запитання: «Як навчатися і вирішувати 

питання тільки через екран?». Зараз, два місяці потому, можна з упевненістю 

сказати, що все можливо, і вихід є з кожної ситуації.  

Мені подобається дистанційне навчання тим, що не треба витрачати 

час на дорогу, тим, що ти точно не  спізнишся на пару через можливі дорожні 

затори. Крім того, який великий плюс для оточуючого середовища в тому, 

що замість численного паперу все зберігається на комп'ютері. І все це не 

знижує якість навчання! 

 

При реалізації дистанційного навчання використовуються різні методи 

донесення навчальної інформації до студентів (реферати та конспекти, 

інтерактивні лекції та семінари). Ми використовуємо різні Інтернет 

платформи для проведення онлайн-занять, такі як Skype та Zoom.  

 



 

 



 

 

 

 

 



Також ми працюємо з електронною поштою, куди відправляємо свої 

завдання на перевірку, а потім отримуємо відповіді викладача із коментарями 

та зауваженнями. Через пошту ми також надаємо запитання, що нас 

цікавлять. 

Актуальним для мене було питання вступу до магістратури. 

Університетом була організована онлайн-конференція за участі декана 

факультету РГФ професора Лідії Миколаївни Голубенко і голови 

приймальної комісії М.І. Ніколаєвої, де ми отримали відповіді на всі 

запитання та графік проведення  необхідних процедур. 

На своїй сторінці Facebook кафедра французької філології поділилася 

декількома посиланнями на безкоштовні ресурси, запропоновані провідними 

французькими виданнями. 

Окрім того у студентів відділення французької філології з’явилася 

можливість міжнародного онлайн стажування під час карантину. У травні від 

Університетського Агентства Франкофонії (AUF) спільно з RFI Roumanie 

надійшла пропозиція взяти участь у конкурсі на проходження дистанційного  

стажування з українсько-французького перекладу протягом 4-х місяців. 

Я подала необхідні документи і пробний переклад французькою мовою 

статті з української преси. Сподіваюся, що мене виберуть, і я буду мати ще 

один корисний досвід.  

Отже, студенти дистанційної форми навчання мають змогу: 

 навчатися в зручний час, у зручному місці; 

 навчатися незалежно від місця проживання, стану здоров’я; 

 одночасно навчатися та працювати.  

Отже, дистанційне навчання  – це зручно, цікаво та сучасно! 

Проте, як  у кожної медалі  є дві сторони, так і у дистанційного 

навчання є свої мінуси: 

-велике фізичне навантаження: зір у цьому випадку страждає 

найбільше; 



-  брак "живого" контакту: ніяке онлайн спілкування не замінить 

«живого». 
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